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A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
szakosított ellátást biztosító szociális intézmények térítési díjairól
szóló 1/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém
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gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátásokról, azok
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Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei
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racionális
megszervezése
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ajánlásairól
Veszprém
Megye
Területrendezési
Tervének
megyei
területrendezési intézkedési javaslatairól
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Szociális intézmények struktúra átalakításáról és alapító okiratainak
módosításáról
Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos
egyszeri hozzájárulás igényléséről
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valamint az 1. függeléke a www.veszpremmegye.hu honlapon a Megye/Rendezési
Terv/Veszprém Megye Területrendezési Terve menüpont alatt megtalálhatók.
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I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást biztosító
szociális intézmények térítési díjairól szóló 1/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. § (1) - (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. §
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat
fenntartásában működő szakosított ellátást biztosító szociális intézmények térítési díjairól
szóló 1/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat)
fenntartásában működő szakosított ellátást biztosító szociális intézményekben az egyes
intézményekre vonatkozó térítési díj mértéke függ az ellátás formájától, az egy ellátottra jutó
önköltségtől, az adott ellátástípusra vonatkozó normatív állami támogatás nagyságától, illetve
az ellátás minőségétől függően telephelyenként, épületenként eltérő lehet.
(2) Az átlagot jóval meghaladó minőségű (a továbbiakban: emelt szintű) elhelyezési
körülményeket és szolgáltatásokat biztosító megyei intézményekben a személyi térítési díj
mellett az intézményi elhelyezéskor, – az intézménybe történő beköltözés után – egyszeri
hozzájárulási díjat kell fizetni.
(3) Ha a gondozás – a haláleset kivételével – vagy a férőhely emelt szintű minősítése az
intézménybe történő beköltözést követő öt éven belül megszűnik, az egyszeri hozzájárulásnak
az időarányos részét vissza kell fizetni. A visszafizetés összegének megállapításánál a
kiinduló időpont a férőhely elfoglalásának a napja.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségének a teljesíthetősége
érdekében a megyei önkormányzat a (2) bekezdés szerinti egyszeri hozzájárulás összegének
legalább tíz százalékát elkülönítetten kezeli.
(5) Az egyszeri hozzájárulás összegéből a (4) bekezdésben foglalt tíz százalékon felül, a
szakosított ellátást biztosító szociális intézményeknél év közben bekövetkező, a tárgyévi
költségvetés elfogadásakor előre nem látható, gyors intézkedést igénylő feladatok
végrehajtásának pénzügyi fedezeteként elkülönítésre kerülő pénzösszeg mértékét a megyei
közgyűlés évente a költségvetési rendelet részeként hagyja jóvá. Az elkülönítésre kerülő
pénzösszeg mértéke úgy kerül meghatározásra, hogy az egyszeri hozzájárulás összegének
legalább harminc százalékát az emelt szintű férőhelyekkel rendelkező intézmények
intézményfejlesztésre, működtetésre, valamint a tárgyi, személyi feltételeik javítására
fordíthassák.”
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2. § A 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az intézmény vezetője állapítja meg a személyi térítési díjat:
a) amennyiben az ellátott rendelkezik rendszeres havi jövedelemmel, amelynek terhére
jövedelemhányad megállapítható, de nem rendelkezik az Sztv.-ben meghatározott jelentős
pénz-, és ingatlanvagyonnal;
b) ha az ellátott havi jövedelmének meghatározott jövedelemhányada nem éri el az
intézményi térítési díj összegét, de az ellátott rendelkezik jelentős pénzvagyonnal.
(2) Átruházott hatáskörében eljárva a megyei közgyűlés elnöke határozattal állapítja meg a
személyi térítési díjat:
a) amennyiben az ellátott ingyenes ellátásban részesül;
b) amennyiben a személyi térítési díjat részben vagy egészben a tartásra köteles és képes
személy fizeti meg;
c) amennyiben a személyi térítési díj részben vagy egészben az ellátott jelentős
ingatlanvagyonának terhére kerül megállapításra.
d) amennyiben a térítési díjat az (1) bekezdés szerint az intézmény vezetője állapítja meg, és
az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy az Sztv. 115. § (4)
bekezdése alapján a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy
elengedését kéri.”
3. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2011. március 1-jével lép hatályba, és 2011. március 2-án hatályát veszti.
Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi
önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
1. §
(1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II.23.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdésében hivatkozott
a./ költségvetési bevételei összeg
b./ költségvetési kiadásai összeg
c./ a költségvetési hiány

13 165 992 ezer Ft-ra,
19 907 165 ezer Ft-ra,
6 741 173 ezer Ft-ra,
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d./ a működési célú pénzmaradvány
743 241 ezer Ft-ra,
e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány
4 695 105 ezer Ft-ra,
f./ a finanszírozási célú működési bevételek
729 027 ezer Ft-ra,
g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek
599 736 ezer Ft-ra,
h./ a finanszírozási célú működési kiadások
12 182 ezer Ft-ra,
i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások
13 754 ezer Ft-ra,
j./ a bevételek és kiadások főösszeg
19 933 101 ezer Ft-ra
módosul.
A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1.
melléklete lép.

(3)

A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.
melléklete lép.

(4)

A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám:
2.987,35 fő.

(5)

A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3.
melléklete lép.

(6)

A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a
melléklete lép.

(7)

A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b
melléklete lép.

(8)

A rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c
melléklete lép.

(9)

A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d
melléklete lép.

(10)

A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/e melléklet helyébe jelen rendelet 4/e
melléklete lép.

(11)

A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5.
melléklete lép.

(12)

A rendelet 5. § (3) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7.
melléklete lép.

(13)

A rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6.
melléklete lép.
2. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése
alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
3. §
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes
mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 3/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9.
és 10. melléklete hatályát veszti.
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4.§
Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon
hatályát veszti.
Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Áht. 68-69. §-ai szerint és a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Veszprém Megyei
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §

(1)

A rendelet hatálya a Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, a
Megyei Önkormányzat Hivatalára és a Megyei Önkormányzat Közgyűlés
felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

(2)

E rendelet rendelkezéseit a területi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában
a 2011. évi költségvetésükről szóló határozataikban foglaltaknak megfelelően
kell alkalmazni.
II. fejezet
Címrend

2. §

(1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének Címrendjét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(2)

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési
szervek egy-egy címet alkotnak.

2011. február 28.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

III. fejezet
A 2011. évi költségvetés bevételei és kiadásai
3. §

(1)

A Megyei Önkormányzat a 2011. évi költségvetés
a./ költségvetési bevételei összegét

10 529 018 ezer Ft-ban,

b./ költségvetési kiadásai összegét

14 952 945 ezer Ft-ban,

c./ a költségvetési hiányt
d./ a működési célú pénzmaradványt
e./ a felhalmozási célú pénzmaradványt
f./ a finanszírozási célú működési bevételeket

4 423 927 ezer Ft-ban,
45 000 ezer Ft-ban,
3 518 648 ezer Ft-ban,
892 757 ezer Ft-ban,

g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket

30 276 ezer Ft-ban,

h./ a finanszírozási célú működési kiadásokat

50 000 ezer Ft-ban,

i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat

12 754 ezer Ft-ban,

j./ a bevételek és kiadások főösszegét

15 015 699 ezer Ft-ban

állapítja meg.

4. §

(2)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy
a 3. § (1) bekezdés c./ pontjában szereplő 4 423 927 ezer Ft költségvetési hiányt,
valamint a 62 754 ezer Ft finanszírozási kiadást a 3 563 648 ezer Ft
pénzmaradvánnyal, 30 276 ezer Ft támogatási kölcsön megtérüléssel, 892 757
ezer Ft működési célú hitelfelvétellel finanszírozza. Az év közben befolyó
kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet a hiány csökkentésére kell
fordítani.

(1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3. § (1) bekezdés j./ pontjában
megállapított bevételi főösszeget főbb jogcím-csoportonként és bevételi
fajtánként az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.

(2)

A 3. § (1) bekezdés j./ pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kiadásokat előirányzat-csoportonként és
kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet részletezésében a következő
összegekkel állapítja meg:
Működési kiadások
ebből:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
- támogatásértékű működési kiadások
- működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb
juttatás, támogatás
- ellátottak pénzbeli juttatásai

10 531 972 ezer Ft
5 688 689 ezer Ft
1 490 265 ezer Ft
2 965 922 ezer Ft
21 213 ezer Ft
41 250 ezer Ft
1 000 ezer Ft
323 633 ezer Ft
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Felhalmozások
ebből:

175 393 ezer Ft

- beruházási kiadások és pénzügyi befektetések
- támogatásértékű felhalmozási kiadások

145 393 ezer Ft
30 000 ezer Ft

Tartalékok
ebből:

4 245 580 ezer Ft

általános tartalék
céltartalékok

3 000 ezer Ft
4 242 580 ezer Ft

Finanszírozási kiadások:
ebből:

62 754 ezer Ft

működési célú hitelek kiadásai
felhalmozási célú hitelek kiadásai

50 000 ezer Ft
12 754 ezer Ft

Állományi létszám
Engedélyezett éves átlaglétszám

2945,35 fő
2945,35 fő

(3)

A 3. § (1) bekezdés j./ pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszegnek
címek és alcímek (önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan
működő költségvetési szervenként), ezeken belül előirányzat-csoport, kiemelt
előirányzatok és éves létszám-előirányzat szerinti bontását a 3. melléklet
részletezésében állapítja meg.

(4)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kiadási előirányzatait a 4/a melléklet
szerinti részletezésben 112 856 ezer Ft-ban határozza meg.

(5)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének központilag kezelt működési, és egyes
felhalmozási célú kiadásai előirányzatait célonként a 4/b melléklet részletezi,
mely 629 278 ezer Ft, ebből 62 754 ezer Ft finanszírozási kiadás.

(6)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/c melléklet szerint 4 242 580 ezer Ft
céltartalékot képez, melyből 697 355 ezer Ft működési célú, 3 545 225 ezer Ft
pedig felhalmozási célú tartalék.

(7)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése az általános tartalék előirányzatát 3 000
ezer Ft-ban határozza meg.

(8)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Önkormányzat Hivatala
költségvetését a 4/d melléklet szerint 573 274 ezer Ft-ban határozza meg.

(9)

A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését
a 13/2011.(II.9.) MCKÖ határozatának, valamint a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat 2011. évi költségvetését, a 11/2011.(II.8.) MNÖ határozatának
megfelelően a 4/e melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat
célonként és feladatonként:
az 5. mellékletben

175 393 ezer Ft-ban,
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a 2. melléklet Felhalmozások összesen sorával egyezően 175 393 ezer Ft-ban
határozza meg.
5. §

6. §

(1)

A Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinek célfeladatait és felhasználási
kötöttséggel járó előirányzatait – költségvetési szervenként és célonként
részletezve – a 6. melléklet szerint 526 054 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 10. melléklet szerint a
2011. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.

(3)

A Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló
programjainak, projektjeinek bevételi és kiadási előirányzatait a 2/b melléklet
mutatja be.

(4)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 2/a, 3/a, 3/b, 3/c, 3/d,
3/e, 3/f, 7., 8., 9., 11., 12/a, 12/b, 13., 14. és 16. mellékletekben szereplő
adatokat.

(5)

A költségvetés részletes kiadási és bevételi előirányzatait megalapozó
számításokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek elemi
költségvetésében – amely magában foglalja az önállóan működő költségvetési
szervek költségvetési előirányzatait is – kell rögzíteni.

(1)

A 11/1991. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. (5) bekezdése alapján, a
Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetéssel járó pénzjutalom összege nettó 200
ezer Ft/fő.

(2)

A 23/1993. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a alapján a Pro Comitatu
kitüntetéssel járó pénzjutalom összege nettó 50 ezer Ft/fő, csoportok esetében 90
ezer Ft/csoport.

(3)

A 14/1999. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése alapján a
szakmai díjakkal járó pénzjutalom összege nettó 40 ezer Ft/fő.
IV. fejezet
A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

7. §

(1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét,
amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet
vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható
pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is
végrehajtható, annak költségvetési szervek részére történő felosztásáról és a
felhasználásáról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a legközelebbi
költségvetési rendelet módosításában át kell vezetni.

(2)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a
Megyei
Önkormányzat
központi
költségvetésében
engedélyezett
pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal,
feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – a
címzettek részére engedélyezzen átcsoportosítani.
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(3)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
az általános tartalék terhére 300 ezer Ft egyedi értékhatárig – pótelőirányzat
címén – előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat
átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére
szolgál.

(4)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a
4/c melléklet szerint a céltartalékban nevesített feladatokhoz kapcsolódó
előirányzat átcsoportosításáról – összeghatár nélkül – a feladat megvalósításának
időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.

(5)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi költségvetésben (4/a melléklet
16. pont) Elnöki Keretet képez, amelyre 6 000 ezer Ft előirányzatot biztosít. Az
előirányzat felhasználása 300 ezer Ft egyedi értékhatárig történik. Az Elnöki
Keret elsősorban a társadalmi és civil szerveződések, közösségi rendezvények
támogatására szolgál.

(6)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
az (2)-(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztassa és
javaslatot tegyen a soron következő közgyűlésen, de legkésőbb az Ámr. 68. § (3)
bekezdésében foglalt határidőig a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal
történő módosítására.

(1)

A költségvetési szervek – saját bevételi többleteik terhére – költségvetésük
módosítását kezdeményezhetik a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak szerint, illetve
átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(2)

A költségvetési szervek működési bevételei közül az intézményi ellátási díjak és
alkalmazottak térítése, valamint az ÁFA-visszatérülések a költségvetési
előirányzatnak megfelelően, az egyéb működési bevételek és működési célú
átvett pénzeszközök és többleteikből a kitermelésükkel összefüggő kiadások
után fennmaradó összeg 50%-áig illetik meg a költségvetési szerveket. A
fennmaradó rész a költségvetés hiányát csökkenti.

(3)

A szociális ágazathoz tartozó költségvetési szervben történő elhelyezésért
fizetett egyszeri hozzájárulásból az intézményi ellátási díjak és alkalmazottak
térítése jogcímnél a költségvetési szerv költségvetését a bevétel 50%-a illeti
meg. A bevétel 50%-a a Szociális otthonok „vis maior” helyzetének rendezésére
létrehozott keretet növeli.

(4)

Valamennyi előirányzat módosítás kezdeményezése esetén a Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatala köteles megvizsgálni a többletbevétel elérésével
kapcsolatos kiadási előirányzatok növelésének jogosságát.

(5)

Az (1)-(3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási
igénnyel sem az idei, sem a következő években nem járhat, a költségvetési szerv
ezt az előirányzat növekedést tartós bér növelésére nem fordíthatja.

(6)

A költségvetési rendelet 5. melléklet felhalmozási előirányzatai között
részletezett, de a költségvetési szervek szervezésében megvalósuló felhalmozási
előirányzatok az érintett költségvetési szerv által a megyei főjegyzőhöz
eljuttatott előzetes költségvetés (költségkalkuláció) alapján kerülhet
átcsoportosításra a költségvetési szerv költségvetésébe.
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9. §

10. §
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(7)

A saját kezdeményezésű előirányzat-módosítási szándékot a tárgyévi
költségvetési rendelet módosítását tárgyaló közgyűlési időpontot megelőző 15
munkanapig, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 15-ig kell eljuttatni a
költségvetési szerv vezetőinek a megyei főjegyzőhöz. A saját hatáskörű
előirányzat változtatásról a közgyűlés elnöke a közgyűlést tájékoztatja, és
javaslatot tesz a soron következő közgyűlésen, de legkésőbb az Ámr. 68 § (3)
bekezdésében foglalt határidőig a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal
történő módosítására.

(1)

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési
szervek kötelesek kiemelt előirányzataikon belül gazdálkodni, melyért a
költségvetési szerv vezetője felelős az Áht. 94. §-a alapján. A pénzügyi
ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalás esetében az intézmény vezetőjét
fegyelmi felelősség terheli.

(2)

A jóváhagyott előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti
átcsoportosításra – a kötött előirányzatok kivételével – a költségvetési szerv
vezetője saját hatáskörben jogosult. Kötött előirányzatok a rendszeres személyi
juttatás, a közüzemi kötelezettségek (vásárolt élelmezés, élelmiszer beszerzés,
gáz, víz, csatorna, villamos energia, távhő-, melegvíz- díjak) előirányzatai.

(3)

Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési
szervek bevételi forrásaik növelésére pályázatokat nyújthatnak be. A pályázatok
benyújtása előtt legalább 10 munkanappal a költségvetési szerv vezetőjének
nyilatkoznia kell a saját erő forrásáról, mértékéről és arról, hogy a pályázat
többlet önkormányzati támogatás igénnyel jár-e, az előkészítéshez igényelt saját
erő, előfinanszírozás a pályázati bevételből visszaigényelhető-e. A pályázat
benyújtásához a közgyűlés elnöke hozzájárulása szükséges.

(4)

Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a költségvetési szervnél
valamennyi foglalkoztatási jogviszony esetében köteles a foglalkoztatási
jogviszony megkezdését megelőzően 10 munkanappal megkérni a gazdálkodási
feladatait ellátó költségvetési szerv pénzügyi ellenjegyzését a foglalkoztatási
jogviszony létesítéséhez. Ez alól a határidő alól kivételt képez az azonnali
időponttal, illetve haláleset miatt történő foglalkoztatási jogviszony megszűnése,
amely esetében az ellenjegyzési határidő 5 munkanap. A jogviszony
létesítéséhez szükséges dokumentáció késedelmes megküldése a pénzügyi
ellenjegyzés megtagadását vonhatja maga után.

(5)

A megüresedett álláshelyet a költségvetési szerv vezetője nem töltheti be, a lejárt
határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatóak meg. Az önállóan működő
költségvetési szerv vezetője köteles a (4) bekezdésben foglaltak szerint eljárni,
amennyiben nincs lehetőség létszámcsökkentésre.

(6)

A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítások esetében
kötelezettséget vállalni az Ámr. 90. §-ban foglaltak alapján lehet.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a
költségvetésben szereplő tervezett pénzeszköz átvétellel kapcsolatos, valamint
az önkormányzatoknak, intézményfenntartó társulásoknak működtetés céljából
átadásra tervezett támogatásokra, azok éves ütemezésére és finanszírozására a
megállapodásokat kösse meg.
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11. § (1)

A Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinek pénzellátása a bevezetett
„kiskincstári” finanszírozási formában, a költségvetési szerv által havonta
elkészített és a Megyei Önkormányzat Hivatala részére megküldött és részére
visszaigazolt likviditási terv alapján, napi pénzellátással történik. Az intézmény
a működési költségvetési támogatás figyelembevételével 1/12-ed részre minden
hónapra likviditási tervet készít. Ezt a Hivatal Gazdasági Irodájának megküldi.

(2)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a
megyei önkormányzat és költségvetési szervei által pályázat útján elnyert
utófinanszírozású bevételek megelőlegezéséről az átmenetileg szabad
pénzeszközei terhére gondoskodjon. A megyei költségvetési szervek esetében a
megelőlegezett összegeket kölcsönnyújtásként kell elszámolni.

(3)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
egyedi kérelmek alapján a költségvetési szerveknek folyósítandó eredeti
költségvetésben elfogadott felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzat 5%a erejéig időben előre hozott pénzellátást engedélyezzen, amelyet a költségvetési
szerv legkésőbb 2011. október 31-ig köteles visszapótolni.

(4)

A Megyei Önkormányzat „Kötvény” bevételéből származó bevétele, valamint a
pályázati szabad pénzeszközök banki betétként történő rövid távú elhelyezésére
a Gazdasági Ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra
felhatalmazott személyek jogosultak az ott szabályozott összeghatárokon belül.

(5)

Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő
betételhelyezés és államilag garantált értékpapír vásárlása a Megyei
Önkormányzat vagyonrendeletében szabályozott módon történhet.

(6)

A megyei költségvetési szervek a pályázati úton elnyert összegeknek a
számlavezető pénzintézetnél tartós betétként történő elhelyezését kérhetik a
közgyűlés elnökétől.

(7)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § (1)
bekezdésében előírt közzétételi kötelezettség alól kivételt képeznek a Megyei
Önkormányzat által nyújtott – az adott költségvetési évben egybe számított –
200 ezer Ft alatti támogatások.

12. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetértését adja, hogy a személyi és
tárgyi feltételek megteremtése mellett a Megyei Önkormányzat Hivatala és a
költségvetési szervek nagyobb volumenű beszerzéseit, vásárolt szolgáltatásait
illetően – a közbeszerzési eljárás előnyeit kihasználva – közös beszerzést
kezdeményezzen.

13. §

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megyei
Önkormányzat Hivatalában és költségvetési szerveinél amennyiben a tulajdon
védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az Államháztartás
szervezete az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról
folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a
leltározást elegendő két évenként végrehajtani. A két évenkénti leltár
végrehajtásáért a Megyei Önkormányzat Hivatala és a költségvetési szervek
vezetőit fegyelmi felelősség terheli.
Felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatalára, a
Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szerveire és a Veszprém Megyei
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Önkormányzat Tüdőgyógyintézetére vonatkozóan – a feltételek megléte esetén –
az engedélyt megadja.
14. § (1)

A Megyei Önkormányzat Hivatala a Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő költségvetési szervek elemi beszámolójának számszaki részét február
28-ig, szöveges részét április 30-ig az alábbi szempontok szerint felülvizsgálja:
a/ a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott feladatok teljesítése
b/ a pénzügyi teljesítés és a feladat összhangja
c/ eredeti, módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő egyezősége
d/ módosított előirányzat és teljesítés közti eltérés
e/ a számszaki beszámoló űrlapjainak belső és külső összefüggése
f/ a kötött felhasználással biztosított előirányzatok felhasználása
g/ létszám előirányzat és teljesítés összevetése

(2)

A beszámoló felülvizsgálata nem terjed ki a költségvetési szerv
nyilvántartásaiban szereplő adatok valódiságára. A jóváhagyás nem jelenti
egyben azok valódiságának elfogadását is.

(3)

Pénzmaradvány
szabályai:

megállapításának,

elszámolásának

és

felhasználásának

A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból költségvetési szervet
nem illeti meg
a/ a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány;
b/ a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;
c/ meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó
pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
d/ az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal
összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem
használtak fel;
e/ a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással
fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem
kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles
maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési
elmaradása van;
f/ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány;
g/ a támogatásértékű bevételi többlet;
h/ a bevételi többletből a 8. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott rész;
i/ a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatás előirányzat maradványa.
(4)

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:
a/ a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a
teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
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b/ a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem
valósult meg.
(5)

A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, a
szerződést, a megállapodást, a megrendelést, egyéb kötelezettséget keletkeztető
dokumentumot.

(6)

A pénzmaradvány jóváhagyását követően a (3) bekezdésben meghatározott
elvonások zárolását követően a személyi juttatások előirányzatából származó
megtakarítások felhasználhatók, de a pénzmaradvány terhére nem vállalható
olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.

(7)

A Megyei Önkormányzat Hivatala a költségvetésről, a beszámolóról és a
jóváhagyott pénzmaradványról valamennyi költségvetési szervét értesíti.

(8)

Amennyiben a költségvetési szerv az alapító okiratában meghatározottak szerint
vállalkozási tevékenységet folytat, akkor érvényesülni kell annak, hogy a folyó
évi ebből származó bevétele és az előző évek vállalkozási tartaléka fedezze a
folyó évi kiadásokat. Amennyiben ez nem érvényesül, a felügyeleti szerv köteles
a tárgyévet követő év május 31-ig intézkedni a veszteséges tevékenység
felszámolására, a felelősség megállapítására.

15. § (1)

A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés
Elnöke a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szerveknek,
alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek odaítélt támogatások
átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni
kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átutalásának tényét, a
támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás
annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, vagy a
szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.

(2)

A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles
hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre
elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni
a támogatott cél megvalósításáról.

(3)

A támogatásról szóló elszámolást a Megyei Főjegyző az Önkormányzat
Hivatalának ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai
szempontból, a Gazdasági Irodával pedig pénzügyi szempontból
felülvizsgáltatja.

(4)

Indokolt esetben a Megyei Főjegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja
meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának
jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.

(5)

A közgyűlés elnöke a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és
a további támogatást megtagadhatja.

(6)

A megyei közgyűlés elnöke egyedi esetekben a finanszírozásról szóló
támogatási szerződésekben eltérhet a 15. § (1) bekezdésben foglaltaktól a
finanszírozásra vonatkozó rendelkezés tekintetében.

(7)

A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. által
megvalósítandó Regionális Onkológiai Központ, valamint a struktúraváltást
támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátás projektek esetében a
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közgyűlés által a „Kötvény” bevétel terhére biztosított önrész megelőlegezése a
Zrt. által megkötött szerződések, teljesítményigazolással ellátott, de még nem
kifizetett számlák alapján történik. A fenti dokumentumokat, vagy ezek
másolatait a Zrt-nek a Megyei Önkormányzat Hivatala részére olyan határidőben
kell rendelkezésre bocsátani, hogy a kifizetésekre a Hivatal a számla lejárati
határidejére biztosítani tudja a fedezetet. A kifizetésekről a Zrt. a Hivatal részére
a teljesítést követő 10 munkanapon belül megküldi az átutalásról szóló igazolást,
vagy annak másolatát.
16. § (1)

A 2007. évben kibocsátott „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény – a
továbbiakban „Kötvény” - bevételének kötelezettséggel nem terhelt részét a
költségvetési rendelet 4/c mellékletében céltartalékok között kell folyamatosan
megjeleníteni.

(2)

A „Kötvény” bevételét olyan beruházásra lehet felhasználni, amelyek elsősorban
közösségi célokat szolgálnak, valamint befektetési célú megtérülő beruházások.

(3)

A Veszprém Megyei Önkormányzat saját vagyon gyarapítása céljából történő
„Kötvény” bevétel igénybevételét gazdaságossági számításokkal, megtérülési
mutatókkal kell alátámasztani.
a) Amennyiben a megtérülési mutatók alapján a beruházás összes költsége hét
éven belül megtérül, úgy a beruházást pályázati forrás nélkül is meg lehet
valósítani.
b) A hét év feletti számított megtérülési időszak esetén a „Kötvény” bevételéhez
pályázati forrásokat kell szerezni a beruházás megvalósítása érdekében.

(4)

A 2011. évben támogathatók a „Kötvény” bevételéből azok, – az előzetes
gazdasági számítások alapján meg nem térülő felhalmozási célok is – melyek a
Megyei Önkormányzat vagyonának gyarapítása, értékmegőrzése és a
feladatellátás biztosítása érdekében szükségesek.

(5)

A „Kötvény” bevétel befektetési célú felhasználása esetén a befektetést
gazdaságossági számításokkal kell alátámasztani, valamint a visszafizetés
garanciáit a befektetés mértékének megfelelő vagyoni részesedéssel, tulajdon
szerzéssel, jelzálogjoggal, kezességvállalással kell biztosítani.

(6)

A „Kötvény” bevétel felhasználásával egyidejűleg céltartalékot kell képezni a
költség megtérülésből és a befektetések hozamából annak érdekében, hogy a
Veszprém Megyei Önkormányzat az évenkénti kötelezettségének időben eleget
tegyen.

(7)

A „Kötvény” bevételéből történő felhasználásra – a 4/c melléklet II/3
„Fejlesztési célú pályázatokhoz önerő biztosítása” célt is ide értve - vonatkozó
javaslatot előterjesztés formájában a közgyűlés elnöke terjeszti a Gazdasági és
Területrendezési Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elé.

(8)

A „Kötvény” felhasználására vonatkozó előterjesztés a Gazdasági és
Területrendezési Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság egyetértése
esetén terjeszthető a Közgyűlés elé.

(9)

A „Kötvény” bevételére kötelezettséget a Közgyűlés felhatalmazása alapján a
közgyűlés elnöke vállalhat.
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(10) A „Kötvény” bevételeire vállalt kötelezettségekről és a kifizetésekről a Megyei
Önkormányzat Hivatala elkülönített nyilvántartást vezet, s a változásokról a
Közgyűlést folyamatosan tájékoztatni köteles.
(11) A „Kötvény” bevételének a felhasználását a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság,
valamint az önkormányzat könyvvizsgálója ellenőrzi.
17. § (1)

Amennyiben a Közgyűlés december 31-ig nem fogadja el a következő év
költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni:
A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek
folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai előirányzatainak
időarányos teljesítésére az önkormányzat és költségvetési szervei
működőképességének biztosítása érdekében.

(2)

Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell
számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési
rendeletbe be kell illeszteni.

(3)

Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet
elfogadásáig érvényes.
V. fejezet
Záró rendelkezések

18. § (1)

Ez a rendelet kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a
rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)

A köztisztviselői törvény módosításáról szóló 2003. évi XLV. törvény 129. § (6)
bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő
önkormányzati illetményalap 40 000 Ft.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési
Tervéről szóló 5/2005. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (2) bekezdés b.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvénnyel (továbbiakban OTrT) összhangban a következőket rendeli el:
A tervezet bekeretezett kis dőltbetűs szövegrészei nem alkotják a rendelet részét, azok az Országos Területrendezési Tervről
szóló 2003. évi XXVI. törvény vonatkozó idézetei, és a rendeletben foglalt fogalmak és szabályok megértését könnyítik.
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Veszprém Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének Veszprém Megye
Területrendezési Tervéről szóló 5/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 1.-2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja és hatálya

1.§ A rendelet célja, hogy meghatározza Veszprém megye egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli
rendjét, tekintettel a fenntartható térségfejlődésre, valamint a területi, táji, természeti,
ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve természeti erőforrások
védelmére, és fenntartható használatára.
2.§ A rendelet hatálya Veszprém megye közigazgatási területéből a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet területén kívüli területekre terjed ki. A rendelet hatálya alá tartozó
települések felsorolását a rendelet 1.1. melléklete tartalmazza.”
A területrendezés során alkalmazott fogalmak meghatározása az OTrT törvény 2. § figyelembevételével:
1. ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben az állam kizárólagos tulajdonát képező, kutatással lehatárolt, de
bányatelekkel le nem fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon (szénhidrogének, fémek, lignit és barnakőszén,
ásványbányászati és építőipari nyersanyagok) területek találhatók,
2. együtt tervezhető térség: országos területrendezési tervben megállapított és kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a Budapesti Agglomeráció kivételével az agglomerációk, a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet kivételével az agglomerálódó térségek, valamint a nagyvárosi település-együttesek tartoznak,
3. építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított
területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra, valamint a nem települési területekhez és települési
funkciókhoz kapcsolódó egyedi építmények területe és szükséges védőterületük tartoznak,
4. erdőtelepítésre alkalmas terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe
azok a többnyire gyenge termőképességű mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél gazdasági, vidékfejlesztési vagy
környezetvédelmi szempontok indokolják az erdők létesítését és azt természetvédelmi vagy termőhelyi okok nem zárják ki,
5. erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
területfelhasználási kategória, amelyben olyan meglévő erdőterületek, valamint erdőtelepítésre alkalmas területek találhatók,
amelyek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi
szempontból is szükséges vagy indokolt,
6. erőmű: egy telephelyen lévő 50 MW és annál nagyobb energiaátalakító építmény,
7. földtani veszélyforrás területe: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a
lejtős tömegmozgásokkal, egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságokkal és építésföldtani kockázatokkal jellemezhető,
valamint a magas természetes háttérsugárzással, az emberi tevékenység hatására jelentkező vagy felerősödő kedvezőtlen
földtani folyamatokkal és a vízjárással összefüggő földtani veszélyek által érintett területek tartoznak,
8. hagyományosan vidéki települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
területfelhasználási kategória, amelybe - ide nem értve a városokat - a 15 fő/ha-nál nem nagyobb belterületi laksűrűségű
települések települési területei tartoznak,
9. honvédelmi terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amely a Magyar
Honvédség alapfeladatai rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű ellátásához szükséges objektumok elhelyezésére, illetve
tevékenységek végzésére szolgál,
10. kiegyenlítő intézkedés: a magterület és az ökológiai folyosó állapotára, egységességére, az élőhelyek közötti
ökológiai kapcsolatokra negatív hatást gyakorló tevékenység esetén a várható kedvezőtlen hatással arányos, az adott
magterületen, ökológiai folyosó területén vagy más természeti területen elvégzendő helyreállítási vagy fejlesztési feladat,
11. kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben a Magyar Köztársaság védelmi képességeit alapvetően
meghatározó, vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítésére hivatott
objektumok elhelyezésére szolgáló területek találhatók,
12. a kiemelt térség és a megye szerkezeti terve: a térségi területfelhasználás rendszerét, a települések térbeli rendjét,
az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit a kiemelt térség
és a megye területrendezési tervében meghatározó terv,

69

70

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2011. február 28.

13. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább
alkalmas és az erdő hármas funkcióját - környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi - egymással összhangban a legmagasabb
szinten biztosítani képes erdőterületek tartoznak,
14. kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az agroökológiai adottságai alapján kimagasló agrárpotenciállal
rendelkező, ugyanakkor környezeti szempontból a legkevésbé érzékeny, ezért mezőgazdasági árutermelésre legalkalmasabb
szántóterületek tartoznak,
15. kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület: országos területrendezési tervben megállapított övezet,
amelyben a világörökség és világörökség-várományos területek, valamint a történeti települési területek találhatók,
16. magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan természetes
vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont,
17. mezőgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított
területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók,
18. az ország szerkezeti terve: az országos területfelhasználás rendszerét, a települések térbeli rendjét, az országos
műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, valamint ezek összefüggéseit az ország
területrendezési tervében meghatározó terv,
19. országos jelentőségű tájképvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a
kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá
nyilvánított területek tartoznak,
20. országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a felhagyott ipari termelés és az azt kiszolgáló bányászat
együttes jelenléte következményeképp kialakult, maradandóan megváltozott és károsodott összefüggő területek tartoznak,
21. országos ökológiai hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű
természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő
rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek,
22. ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek
(többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek,
élőhelyláncolatok) tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz
tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására,
23. pufferterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan rendeltetésű
területek tartoznak, melyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a
magterületek, illetve az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek,
24. rendszeresen belvízjárta terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe
a sík vidéki sík vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező területek azon mélyebb, lefolyástalan részei tartoznak, ahol a helyi
csapadék egy része átmeneti vízfelesleg formájában, nagyobb mennyiségben és gyakorisággal összegyűlik,
25. széleróziónak kitett terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben a
szélerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló fizikai talajféleségekkel (különösen a homok, homokos vályog, tőzeg,
kotu) jellemezhető területek találhatók,
26. távvezeték felhasítási pontja: egy meglévő átviteli hálózati távvezeték azon pontja, ahová egy új átviteli hálózati
távvezetékszakasz olyan módon kapcsolódik, hogy a meglévő távvezetéki kapcsolatot megbontja és annak két eredeti
végpontja között a közvetlen villamos kapcsolat megváltozik,
27. települési terület: a település belterülete, valamint a beépítésre szánt területek összessége,
28. települési térség: országos területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a települési
területek közül a település belterülete, valamint az ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak,
29. településkép-védelmi terület: a településrendezés eszközeiben megállapított olyan terület, melynek szerkezete,
karaktere, utcaképe, sziluettje (külső településképe), illetve a táji környezettel való látványbeli kapcsolata (kilátás, rálátás)
megőrzésre, védelemre érdemes érték,
30. térség: a területrendezés szempontjából megkülönböztetett területi egység, amelyre vonatkozóan a területrendezési
terv előírásokat határoz meg,
31. térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, sajátos jellemzőkkel
rendelkező - a térségi területfelhasználási kategóriáktól függetlenül lehatárolt - területi egység, amelyben az e törvényben,
illetve külön jogszabályokban meghatározott előírásokat kell alkalmazni,
32. térségi hulladéklerakó hely: a vegyes összetételű, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó és a
kiszolgáló építményeinek összessége,
33. térségi jelentőségű tájképvédelmi terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet,
amelyben a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve
tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek találhatók,
34. térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
övezet, amelybe a nagyobb területi kiterjedésű vagy kisebb területű, de sűrűn előforduló, esetenként több települést érintő, a
felhagyott hagyományos ipari termelés és bányászat okozta tájsebek, az anyagnyerő helyek, illetve a hulladéklerakók területei
tartoznak,
35. térségi területfelhasználási kategória: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, a
térségben jellemző területfelhasználásnak megfelelően lehatárolt területi egység,
36. történeti települési terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a
védendő területegységek - különösen a történeti településközpontok, a történeti kertek, a jelentős régészeti lelőhelyek, az
országos és helyi védelem alatt álló területek, valamint ezek környezete, védőövezetei - tartoznak,
37. városias települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, amelybe a városok települési területe, továbbá azok a települési területek tartoznak, ahol a belterületi laksűrűség 15
fő/ha fölötti,
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38. világörökség és világörökség-várományos terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
övezet, amelybe a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Egyezmény szerinti
Világörökségi Listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon területek
tartoznak, amelyeket Magyarország, mint részes állam nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy
a Világörökségi Listára jelöltek legyenek,
39. vízeróziónak kitett terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben az
5%-nál nagyobb lejtésű és a vízerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló talajtulajdonságokkal jellemezhető területek
találhatók,
40. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított
területfelhasználási kategória, amelybe egyes folyóvizek, egyes állóvizek, egyes vízfolyások és egyes csatornák medre és
parti sávja tartozik.

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §

„II. fejezet
A MEGYE TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE
3. § A megye Térségi Szerkezeti Tervét M=1:100.000 méretarányban a rendelet 2. melléklete
tartalmazza.”
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

„4. § A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei területfelhasználási kategóriák
1

a) erdőgazdálkodási térség
b) mezőgazdasági térség
c) városias települési térség
d) hagyományosan vidéki települési térség
e) vízgazdálkodási térség
f) építmények által igénybe vett térség”
6.§ (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki;
d) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység
kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell
sorolni.

1

OTrT 5. § (2) Kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák a következő,
a) legalább 50 ha területű térségek:
aa) erdőgazdálkodási térség,
ab) mezőgazdasági térség,
ac) vegyes területfelhasználású térség,
b) legalább 10 ha területű térségek:
ba) városias települési térség,
bb) hagyományosan vidéki települési térség,
c) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:
ca) vízgazdálkodási térség,
cb) építmények által igénybe vett térség.
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A Rendelet 5-7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az országos és térségi jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli
rendjét és az országos és térségi jelentőségű építmények elhelyezkedését a 2. melléklet, a
térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1.2.-1.7. mellékletek
tartalmazzák. 2
(2) Az erőművek elhelyezkedését a 2. melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó
települések felsorolását pedig az 1.8. melléklet tartalmazza.
(3) A villamosenergia-átviteli és térségi ellátást biztosító hálózat távvezetékeit, továbbá a
nemzetközi, országos és térségi szénhidrogén szállítóvezetékek térbeli rendjét a 2. melléklet, a
térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1.9-1.10.
mellékletek tartalmazzák.
(4) A vízgazdálkodási építmények térbeli rendjét a 2. melléklet, az országos és térségi
jelentőségű meglévő szükségtározók és megvalósuló árvízi tározók, vízi építmények és
árvízvédelmi fővonal felsorolását az 1.11.-1.14. mellékletek tartalmazzák.
(5) A térségi hulladéklerakó hely térbeli rendjét a 2. melléklet, építmények felsorolását a 1.15.
melléklet tartalmazza.”
5. §

A Rendelet 8-22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. fejezet
TÉRSÉGI ÖVEZETI SZABÁLYOK

6. § A megye térségi övezeteinek területét M=1:100.000 méretarányban a rendelet 3.1.-3.15.
mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) Magterület övezete (3.1. melléklet)
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a természetvédelmi célok
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell
elhelyezni .
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával helyezhető el.

2

OTrT tv. 9.§ (5)„Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalait és az egyedi építmények helyét … az érintett települések
településszerkezeti tervében kell meghatározni. (6) A magterület, ökológiai folyosó területén áthaladó közlekedési, elektronikus
hírközlési, villamos energia és más energiahordozók vonalas infrastruktúra-hálózatainak engedélyezési eljárásaiban - a magterületet
vagy az ökológiai folyosó területét érő legkisebb mértékű környezetterhelés és környezet-igénybevétel előidézése érdekében -, a
természetvédelmi hatóság a környezethasználatot feltételhez kötheti, valamint kiegyenlítő intézkedést írhat elő.”
OTrT tv. 9/A. § „A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő országos vasúti mellékvonalak területét a
településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.”
OTrT tv. 11. § (1) „A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van az érintett település településrendezési tervével
és helyi építési szabályzatával. (2) A bányászati tevékenység következtében megváltozott külszíni területen - a külön jogszabályokban
meghatározottakon kívül - tájrendezés csak a bányatelek megállapításakor elkészülő tervek alapján, a település helyi építési
szabályzatának és szabályozási tervének megfelelően történhet.”
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(5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében elő kell írni a tájszerkezetbe illeszkedő
beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok és építmények megőrzését és ezek követelményeit .
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.

b) Ökológiai folyosó övezete (3.1. melléklet)
18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a természetvédelmi célok
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell
elhelyezni .
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az érintkező magterület
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.

c) Pufferterület övezete (3.1. melléklet)
19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a
szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem
veszélyezteti.

d) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.2. melléklet)
13/A. § Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség
hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.

e) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3.3. melléklet)
13/B. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség
hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges.

f) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (3.3. melléklet)
19/A. § Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési
hatósági eljárás alapján jelölhető ki.

g) Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3.4. melléklet)
14. § Az országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a területek újrahasznosítási célját a kiemelt térség és a
megye területrendezési tervében, a települések helyi tájrendezési szabályainak vagy a helyi településrendezési eszközök
figyelembevételével kell meghatározni.
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h) Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (3.4. melléklet)
20. § A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az
érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján
történhet.

i) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3.5. melléklet)
14/A. § (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási
kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi
építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául
szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(3) Az építési övezetre, vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére
vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban
meghatározott látványtervet is kell készíteni.
(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
folytatni.
(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a tájképvédelmi célok
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával — beleértve a felszín alatti vonalvezetést is — kell
elhelyezni.

j.) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3.5. melléklet)
21.§ (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a
természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan
területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési
övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési
övezetnek, vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a
tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
folytatni.
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a tájképvédelmi célok
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell
elhelyezni.
(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a településkép-védelmi
terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai
hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település
arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza.

k) Történeti települési terület övezete (3.6. melléklet)
22/B. § (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát,
amely a védendő területegységeket - különösen a történeti településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet,
az országos és helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét -foglalja magában.
(2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell a településkép-védelmi terület
értékőrző fejlesztését elősegítő, a történeti településkép megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat.
(3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, településkaraktert megváltoztató, nagy
kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell
készíteni.
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l) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete (3.7. melléklet)
15. § A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

m) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete (3.8. melléklet)
16. § Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek
vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.

n) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (3.9. melléklet)
16/A. § Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének
megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre, vagy övezetre szabályokat megállapítani.

o) Együtt tervezhető térségek övezete (3.10. melléklet)
16/B. § (1) Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési önkormányzatok településfejlesztési és
településrendezési feladataik összehangolt ellátásához - törvényben meghatározott - közös egyszerűsített településszerkezeti
tervet készíthetnek.
(2) A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre vonatkozó részeit az érintett települési
önkormányzatok határozattal fogadják el.

p) Rendszeresen belvízjárta terület (3.11. melléklet)
23. § A rendszeresen belvízjárta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a
vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt
terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhetők ki.

q) Nagyvízi meder övezete (3.11. melléklet)
24. § Nagyvízi meder övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

r) Földtani veszélyforrás területének övezete (3.12. melléklet)
25. § Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti
tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki.

s) Vízeróziónak kitett terület övezete (3.13. melléklet)
26. § Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a
települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell
meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti.
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t) Széleróziónak kitett terület övezete (3.14. melléklet)
27. § Széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a
települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell
meghatározni, amely a szélerózió mértékét csökkenti.

v) Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete (3.15. melléklet)
16/C § (1) A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben a
tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni
16/C § (2) Az (1) bekezdésben kijelölt területeket településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt
különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

z) Honvédelmi terület övezete (3.15. melléklet)
27/A § A honvédelmi terület övezetét a településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt különleges
honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

7. § (1) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete területére kívülről
szennyvíz bevezetése nem történhet.
(2) Az övezetben a tisztított szennyvizek kivezetéséről a gazdasági és műszaki szempontok
mérlegelésével gondoskodni kell.
8. § (1) Az egyes települések Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott megyei
területfelhasználási kategóriái területi mérlegét a rendelet 1. függeléke tartalmazza.
(2) Az egyes települések 3.1.-3.15. mellékletek szerinti övezetekkel való érintettségét a
rendelet 2. függeléke tartalmazza.”
IV. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. § Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba és 2011. március 2-án hatályát veszti.
7. § A rendelet „VI. fejezet záró rendelkezések” szövegrész helyébe „IV. fejezet záró
rendelkezések” szöveg lép.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 14/2008. (IV. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének b)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Veszprém Megyei Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 14/2008. (IV. 28.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed: az Sztv. 3. §-ában felsorolt személyekre, és a
Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított szociális ellátást nyújtó
intézményekre.
(2) Veszprém megye területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezők
ellátására – ellátott csere kivételével – az intézmény férőhelyeinek 10 %-áig a megyei
közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott előzetes engedélyét követően kerülhet sor,
amennyiben az ellátott, vagy hozzátartozója, illetve törvényes képviselője vállalja a
mindenkori intézményi térítési díj megfizetését. Az engedély megadására csak az elhelyezést
igénylő közvetlen érdekét szolgáló, különösen indokolt esetben (pl. családegyesítés, a
megyében lévő rokoni kapcsolatok fennállása) kerülhet sor, a Veszprém megyei ellátottak
igényeinek veszélyeztetése nélkül.”
2. § A 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megyei önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények az alábbiak:
– Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye,
Pápakovácsi, Attyapuszta 4.
telephelyei: Devecser, Petőfi tér 5.
Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.
Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1.
Szőc, Határvölgy 1.
– Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek,
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Dózsa Gy. u. 80.
telephelyei: Dáka, Dózsa György u. 78.
Dáka, Dózsa György u. 80.
Dáka, Dózsa György u. 88.
Nyárád, Rákóczi u. 7.
Kamond, Kossuth. u. 27/II.
Lesencetomaj, Kossuth u. 95.
Sümeg-Nyírlakpuszta
Veszprém, Tüzér u. 44.”

Pszichiátriai

és
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3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Tartós bentlakásos intézménybe nem vehető fel az a személy, akiről a lakóhelyén az
alapszolgáltatás keretében tudnak gondoskodni, illetve akinek életkora, egészségi állapota,
gondozási szükséglete, fogyatékossága nem felel meg a Sztv-ben előírt feltételeknek. Az
intézményi jogviszonyban állók egészségének védelme érdekében új felvételre csak a
kórokozó hordozásra irányuló negatív tüdőszűrő- és bakteriológiai vizsgálati eredmény
igazolásával kerülhet sor.”
4. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Amennyiben a megyei közgyűlés az intézményben létszám felvételi zárlatot rendel el,
a rendkívüli élethelyzetben lévő ellátást igénylők felvételét – az intézményvezető
kezdeményezésére – a megyei közgyűlés elnöke 15 napon belül engedélyezi. A megyei
közgyűlés elnöke a felvételt különösen akkor engedélyezi, ha a soron kívüli elhelyezésnek az
R-2. 15. § (1) bekezdésben foglalt feltételei fennállnak, s más, azonos ellátási formában
működő intézményben történő elhelyezés nem lehetséges.”
5. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az intézményi jogviszony keletkezésekor megkötendő megállapodás mintáját az
ápolást-gondozást nyújtó intézmények közül az idősek ellátásáról gondoskodókra
vonatkozóan az 1. melléklet, a fogyatékos személyekről, és a pszichiátriai betegekről
gondoskodókra, valamint az ápoló-gondozó célú lakóotthonokra vonatkozóan a 2. melléklet, a
rehabilitációs célú lakóotthonra vonatkozóan pedig a 3. melléklet tartalmazza. A
megállapodás-minták tartalmától az intézmény vezetője eltérhet a szerződő fél adatai, az
elhelyezés helyének, időtartamának pontos meghatározása vonatkozásában, továbbá
valamennyi, a megállapodás minta által nem tartalmazott, az intézmény sajátosságaihoz
kapcsolódó – jogszabállyal nem ellentétes – kérdésekben.
(2) Az intézményvezetők az 4. számú melléklet szerinti jelentésben kötelesek minden
hónap 10-éig tájékoztatást adni az előző havi gondozotti forgalomról, a férőhely
kihasználtságáról, a felvételt nyert személyekről, és a várakozókra vonatkozó fontosabb
adatokról.
(3) Az intézményvezető az Sztv. 101. § (2) bekezdés b) pontja szerint az intézményi
házirend súlyos megsértése miatt az intézményi jogviszonyt különösen az alábbi esetekben
szünteti meg:
a) a lakó-, szobatárs, illetve dolgozó bántalmazása, zaklatása,
b) olyan mértékű italozás, amely az intézményi együttélés körülményeit zavarja,
c) engedély nélkül való eltávozás, illetve távolmaradás,
d) az éves szinten a házirendben meghatározott napot meghaladó indokolatlan távollét,
e) személyi térítési díjhátralékának összege a három havi térítési díj összegét meghaladja,
és a felszólítások ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének.”
6. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Az intézményi térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, továbbá a
térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése külön rendeletben szabályozza.”
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7. § A Rendelet 11. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A megyei önkormányzat az Sztv. 88. § (1) bekezdésében foglalt feladata, a
szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolása keretében kapcsolatot tart a
települési önkormányzatokkal, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalának
illetékes irodája révén a megyei szociális szolgáltatásokban közreműködőkkel. A Veszprém
Megyei Önkormányzat Hivatalának illetékes irodája közreműködésével szakmai véleményt,
tanácsadást nyújt a megyei szociális szolgáltatások megszervezéséhez és működtetéséhez.
(2) A Veszprém megye területén megtalálható települési önkormányzatok és társulások
által készített szociális szolgáltatástervezési koncepciókat a Veszprém Megyei Önkormányzat
Hivatalának illetékes irodája bevonásával átruházott hatáskörben a megyei közgyűlés elnöke
véleményezi.”
8. § A Rendelet 1. - 2. - 3. melléklete helyébe e rendelet 1. - 2.- 3. melléklete lép.
9. § (1) A rendelet 1. §-a, és 3-10. §-a 2011. március 1-jén lép hatályba, és 2011. március 2-án
hatályát veszti.
(2) A rendelet 2. §-a 2011. július 1-jén lép hatályba, és 2011. július 2-án hatályát veszti.
10. § Hatályát veszti a Rendelet 5. §-a és 9. §-a.
Dr. Zsédenyi Imre s.k.
megyei főjegyző

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
11/2011. (II. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. február 24-ei ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg.
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított ellátást
biztosító szociális intézmények térítési díjairól szóló 1/2008. (II.26.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 23.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
4. Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
5. Intézményi struktúra-átalakítási döntések, egyes megyei fenntartású intézmények
alapító okiratának módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 14/2008.(II. 26.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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7. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás
igénylésére
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
8. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos
előterjesztések
– Döntés a Zrt. vagyonkezelésébe adott eszközök értékcsökkenésének
visszapótlási kötelezettségéről
– Tájékoztató a Zrt-nél 2011. évben folyamatban lévő pályázatokról
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Rácz Jenő főigazgató
9. Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
2010. évi költségvetésének módosításával és a Kórház-Rendelőintézet 2011. évi
költségvetésével
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
10. Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulással feladatellátásra vonatkozó
megállapodás megkötése
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
11. Veszprém megye környezetvédelmi programja 2011-2016
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
12. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.),
a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
13. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2011. január 15 – 2011. február 10.)
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
14. Kérdés
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

12/2011. (II. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a feladatellátás racionális megszervezése
érdekében az alábbi létszámcsökkentést, álláshelyek megszüntetését rendeli el.
1) A költségvetési szerv neve

Faller Jenő Szakképző Iskola és
Kollégium, Várpalota

A 2010. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:

86,5 álláshely

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

85,5 álláshely

Megszüntetett álláshely:

1 álláshely

Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:

2) A költségvetési szerv neve

2011. március 1.

Acsády Ignác Szakképző Iskola
és Kollégium, Pápa

A 2010. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:

93 álláshely

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

91 álláshely

Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:

2 álláshely
2011. március 1.

2011. február 28.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

3) A költségvetési szerv neve

Türr István Gimnázium és
Kollégium, Pápa

A 2010. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:

64,5 álláshely

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

63,5 álláshely

Megszüntetett álláshely:

1 álláshely

Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:

4) A költségvetési szerv neve

2011. március 1.

Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka

A 2010. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:

88 álláshely

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

87 álláshely

Megszüntetett álláshely:
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő:

Határidő:
Felelős:

81

1 álláshely
2011. március 1.

folyamatos
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
5) A költségvetési szerv neve

Magyar-Angol

Tannyelvű

Gimnázium és Kollégium,
Balatonalmádi

Határidő:
Felelős:

A 2010. december 31-én jóváhagyott létszámkeret:

65 álláshely

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

64 álláshely

a) Üres álláshely zárolása:

1 álláshely

b) Álláshely visszaállítása:

1 álláshely

a) pont esetén 2011. március 1.
b) pont esetén 2012. március 1.
Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

13/2011. (II. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy 2011. évben 1 000 000 ezer
Ft-ot a Raiffeisen Banknál helyez el betétben. Az erre kapott betéti kamat 3-6 havi BUBOR
%. A hozzájárulást fenntartja a közgyűlés mindaddig, amíg a Raiffeisen Bank, a „Kötvény”
kibocsátója a pénzügyi helyzetre tekintettel nem kíván ügynöki díjat felszámítani.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

14/2011. (II. 24.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a létszámstop fenntartása mellett a
közgyűjteményi - közművelődési intézményekben 5%-os létszámcsökkentést, illetve ennek
megfelelő mértékű – az intézményi átlagbérrel számolt – rendszeres személyi juttatási
előirányzat végleges csökkentését tartja szükségesnek. A létszámcsökkentés, illetve a
rendszeres személyi juttatás előirányzat csökkentés végrehajtásának módjára az
intézményvezető a közgyűlés soron következő ülésére tegyen javaslatot.
Határidő:
Felelős:

soron következő közgyűlés
intézményvezetők
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2. A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központban szerkezeti átalakítást kell végrehajtani.
Az ellátotti létszám folyamatos figyelemmel kísérése mellett elő kell készíteni két
lakásotthon megszüntetését. A lakásotthonok megszüntetésének módjáról és várható
időpontjáról az intézmény vezetője a soron következő közgyűlésen számoljon be.
Határidő:
Felelős:

soron következő közgyűlés
intézményvezető

3. A Megyei Önkormányzat intézményeiben lehetőség szerint a munkakörök betöltésénél
törekedni kell a feladatok közfoglalkoztatással, illetve megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásával történő ellátására. A nők 40 éves szolgálati viszony utáni
nyugdíjba vonulását elő kell segíteni.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
intézményvezetők

4. A Megyei Önkormányzat támogatja a „cafeteria” juttatás előző évi mértéken történő
kifizetését a közalkalmazottak részére. Ennek érdekében a céltartalékban a kifizethető
juttatás mértékének 50%-át biztosítja. A teljes összeg kifizetése érdekében felhívja az
intézményvezetők figyelmét, hogy az intézményi költségvetések keretein belül
hatékonyabb munka szervezéssel, az érdekeltségi feltételek kidolgozásával, teremtsék meg
a „cafeteria” keret további 50%-ának fedezetét. Amennyiben az intézményi
költségvetésben az intézményvezető nem tudja a kifizetéshez szükséges feltételeket
biztosítani, belső ellenőrzés keretében kell ennek okait feltárni.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
intézményvezetők

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy további
tárgyalásokat folytasson a települési önkormányzatokkal az átvett feladatokhoz történő
hozzájárulás összegéről. A költségvetés hiányának csökkentése érdekében szükségesnek
ítéli meg, hogy a települési önkormányzatok legalább a Megyei Önkormányzat által
nyújtott támogatás 35%-ának mértékéig részt vállaljanak az intézmények
finanszírozásában, a feladat helyben történő ellátása érdekében. Érvényesíteni kell a feladat
átvételi megállapodásokban az ingatlantulajdonos települési önkormányzatok felújítási
kötelezettségét.
Határidő:
Felelős:

2011. június 30
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

6. A Megyei Önkormányzat által a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
keretében ellátott, a kistérségektől átvett feladatokat, a Megyei Önkormányzat 2011. július
1-től a jelenlegi formájában és finanszírozási feltételekkel nem kívánja ellátni.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a kistérségek vezetőivel történő egyeztető
tárgyalásokon ezt az álláspontot képviselje.
Határidő:
Felelős:

2011. június 30.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2011. február 28.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

15/2011. (II. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről
szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény 23/B. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján Veszprém Megye Területrendezési Tervének megyei szabályozási
ajánlásairól a következő határozatot hozza. Ezzel egyidejűleg az 54/2005. (V.19.) MÖK
határozat hatályát veszti.
I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások
1. Erdőgazdálkodási térség
Az OTrT fogalomhasználata szerint erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben megállapított területfelhasználási kategória, amelyben
olyan meglévő erdőterületek, valamint erdőtelepítésre alkalmas területek találhatók, amelyek
erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az
erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból is szükséges vagy indokolt.
Az erdőgazdasági térségre vonatkozó területfelhasználási ajánlások
1.

Az NKP III.-ban megjelenő intézkedésekkel összhangban Veszprém megyében is
érvényt kell szerezni az alábbi szempontoknak:
− Az erdősített területek környezetkímélő használata (pl. szálaló erdőgazdálkodás).
− A folyamatos erdőborítást és elegyességet biztosító erdőművelési és erdőkezelési
eljárások alkalmazása.
− Az erdőtelepítés megvalósítása, az erdőtömbök összekapcsolásának elősegítése.
− A mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterület első erdősítésének támogatása,
az őshonos, elegyes erdők telepítésének előnyben részesítése.
− Az erdők környezeti állapota fenntartása, javítása, illetve az erdők
természetességének javítása és közjóléti értékének növelése.
− Az erdők szerkezetátalakítása (pl. a sarj eredetű erdők mag eredetűvé alakítása).
− A folyamatos erdőborítást és elegyességet biztosító erdőművelési és erdőkezelési
eljárások alkalmazása.

2.

Az erdőgazdasági térségben új erdőtelepítések, tájfásítások meghatározásánál kiemelt
szempont:
a) a mezőgazdasági táj ökológiai és környezetvédelmi tagolása,
b) a véderdők és véderdősávok erózió- és defláció elleni védelemnek megfelelő
telepítése,
c) az ökológiai és zöldfolyosó-rendszer kiegészítése,
d) a települések zöldfelületi rendszerének fejlesztése,
e) a települési környezetvédelmi érdekek érvényesülését is szolgáló erdőstruktúra
kialakítása.

3.

Erdősítésre javasolt területen beépítésre szánt terület kijelölését kerülni kell.

4.

Az erdőtelepítés a mezőgazdasági termelésracionalizálás lehetőségeként olyan
területeken célszerű, ahol valamilyen tényező akadályozza a hatékony gazdálkodást.
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5.

Ilyen területek elsősorban:
− az erdőkkel körbevett zárványterületek;
− a meredek lejtőkön fekvő földterületek, ahol a talajvédelemnek elsődleges szerepe
van;
− alacsony termőképességű, alacsony aranykorona értékű földterületek, ahol csak
magas költségráfordítással lehet mezőgazdasági termelést folytatni, továbbá
− a vízbázisok hidrogeológiai védőterületei.

6.

A védett természeti területeken levő erdők elsődleges természetvédelmi rendeltetése
mellett a védettség fokának függvényében törekedni kell az ökoturizmus fejlesztésére.

7.

A természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterületeken meg kell oldani a fenntartható
területhasználat, a biológiai sokféleség védelme, a természetkímélő erdőgazdálkodás
szempontjainak összeegyeztetését, törekedni kell az őshonos társulások
fajösszetételének fenntartására ill. kialakításának, kialakulásának elősegítésére.

8.

Erdőtelepítésre kijelölendő területek meghatározásánál a táji - termőhelyi
adottságokat, a mezőgazdálkodásra való területalkalmasságot, a természetvédelmi és
gazdasági igényeket is szükséges mérlegelni.

9.

Erdőtelepítést a tájvédelmi szempontok
megőrzésének biztosításával javasolt végezni.

10.

A meglévő erdők védelmére, folyamatos karbantartásukra fokozott figyelmet kell
fordítani.

11.

A potenciális erdőtelepítési területből - ritka gyeptársulásaik megőrzése érdekében - ki
kell zárni a természetvédelmi oltalom alatt álló gyepterületeket, továbbá a természetes
- és természetközeli állapotú, természeti területnek minősülő gyepterületeket, valamint
a NATURA 2000 hálózatba kijelölt természetes élőhelyeket. Az erdőtelepítésre
javasolt területek későbbi természetvédelmi oltalom alá kerülése esetén minden
művelési ág változáshoz a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.

12.

Az erdő kiemelkedő védelmi szerepére tekintettel védelmi rendeltetésű erdők
telepítése az ökológiai hálózat fejlesztését szolgáló természetvédelmi érdekeken túl
talajvédelmi, településvédelmi és tájképvédelmi céllal egyaránt javasolt:
− A környezeti károk mérséklése érdekében az erősen szennyező emissziós források
térségében véderdők telepítése, védőfásítások létesítése szükséges (elsősorban a
legkritikusabb ipari térségekben, a nagy forgalmú közlekedési utak mentén,
valamint a repülőterek és a honvédségi gyakorlóterületek környezetében a levegő és
zajszennyezés csökkentése érdekében).
− Az erősen deflációveszélyes területeken mezővédő erdősávok létesítése, a
tájrehabilitációt igénylő térségekben a tájsebek rekultivációja további jelentős
erdőtelepítési feladatokat igényel. A megyében a karsztos területek nagy
kiterjedésére tekintettel a szélerózió elleni védelemre a vékony növénytakaróval
borított, sérülékeny talajú karsztterületeken is figyelmet kell fordítani.
− Erdősávok, fasorok, egyéb fásítások létesítésekor fontos szempont továbbá az
emberi tevékenységekből keletkezett tájsebek, sérült termőterületek rekultivációja,
újrahasznosítása erdészeti eszközökkel.

figyelembevételével,

a

tájkarakter
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13.

Az erdők hagyományos hármas funkcióján belül a gazdasági, védelmi és közjóléti
funkció összhangjára kell törekedni. Az erdővel borított táj a turizmus számára
növekvő vonzerőt jelent, ezért e területeken indokolt összehangolni az
erdőgazdálkodás, táj- és természetvédelem, valamint az ökoturizmus szempontjait.

14.

Az erdőgazdasági térségben elő kell segíteni a felhagyott és a működő kavics- és
homokbányák rekultivációját és az ehhez kapcsolódó tájrehabilitációs feladatok
elvégzését.

2. Mezőgazdasági térség
Az OTrT fogalomhasználata szerint mezőgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelyben
elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók.
A mezőgazdasági térségre vonatkozó területrendezési ajánlások:
1.

Az NKP III.-ban megjelenő intézkedésekkel összhangban Veszprém megyében is
érvényt kell szerezni az alábbi szempontoknak:
− Az agro-ökológiai adottságokhoz illeszkedő, környezetbarát gazdálkodás
alkalmazása (pl. környezetbarát és talajkímélő agrotechnika, vetésforgó,
vetésszerkezet, tápanyag-ellátás, öntözés alkalmazása; erózióvédelem; integrált
növényvédelem; tarlóégetés elkerülése).
− Talajvédő gazdálkodás megvalósítása, a talaj-degradációs tényezők megelőzése,
mérséklése, a talaj vízháztartási képességének javítása (kapcsolódik a
környezetbarát mezőgazdasági gyakorlathoz).
− A tisztított szennyvíz és szennyvíziszapok szakszerű mezőgazdasági felhasználása.
− Mezőgazdasági üzemek energia-hatékony korszerűsítése, megújuló energiaforrások
alkalmazása.
− A termőföld igénybevételével megvalósuló beruházások során a talajvédelmi
szabályok betartása (a beruházással, építéssel érintett területek humuszos
termőrétegének megmentése, illetve a környező talajok minőségének megóvása).

2.

A termőföld rendeltetésétől eltérő igénybevétel csak a legszükségesebb mértékben és
elsősorban a jelenleg beépített területtel határos gyengébb termőhelyi adottságú
területeken javasolható. Az átlagosnál jobb adottságú földterület beépítésére szánt
területté csak kivételesen indokolt esetben jelölhető ki, amennyiben a művelés alóli
kivonás közérdekű - a jóváhagyott településfejlesztési koncepcióban támogatott - célt
szolgál és arra a funkcióra kevésbé értékes földterület nem áll rendelkezésre.

3.

A mezőgazdasági térség területfelhasználása során - a mindenkori terület potenciálja
és a művelési ág együttes figyelembevételével - ösztönözni kell a gazdaságos
árutermelésre alkalmas birtokméretek kialakítását.

4.

A termőterületek védelme érdekében külterületen településrendezési tervekben az
OTÉK-ban megengedett telekminimumnál nagyságrendileg nagyobb, illetve az ott
megengedett beépítési %-nál kisebb értékeket célszerű meghatározni a beépíthetőség
feltételeként. A mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó építési igények kielégítésére a
birtokközpontos rendszer ösztönzése indokolt.
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5.

A mezőgazdasági térségben elő kell segíteni az agrár-térszerkezetet előnyösen formáló
mozaikos védő erdősávok, fasorok telepítését, egyben biztosítani kell a meglévő
mezsgyék, erdősávok védelmét. A területeken meg kell akadályozni a talaj fizikai,
kémiai és biológiai degradációját.

6.

A mezőgazdasági térségben elő kell segíteni a működő kavics- és homokbányák
rekultivációját és az ehhez kapcsolódó tájrehabilitációs feladatok elvégzését.

7.

A kiváló termőhelyi adottságú, kimagasló agrárpotenciállal rendelkező, a gazdaságos
árutermelésre legalkalmasabb területek védelme fontos feladat. E területek belterületbe
vonása csak a jelenlegi belterülethez közvetlen kapcsolódásuk esetén indokolt,
beépítésre szánt területté minősítésük pedig csak a mezőgazdasági termeléssel,
feldolgozással, szolgáltatással és kereskedelemmel összefüggő céllal javasolt.

8.

A kiváló minőségű és termőképességű mezőgazdasági területeken az intenzív
mezőgazdasági művelés mellett gondot kell fordítani a biotóp hálózat elemeire
(mezővédő erdősávok, cserjesorok, gyepek, vízfolyások menti terület), a kiváló
adottságú talajok (csernozjom) megőrzésére, tápanyag-utánpótlására, a fizikai, kémiai,
biológiai talajdegradáció megakadályozására, valamint az erózió elleni védelemre
(különös tekintettel a lejtőre merőleges irányú művelés folytatására).

9.

A külterjesen hasznosítható, gyengébb termőhelyi adottságokkal rendelkező, valamint
a talaj-, víz- és élőhelyvédelmi szempontból fontos területeken főként önellátásra, ill. a
környező területek tradicionális, jó minőségű, egyedi, tájjellegű, illetve biotermékekkel történő ellátására, valamint az idegenforgalom (kulturális, rekreációs)
specifikumaira
irányuló
termelést
célszerű
folytatni.
Javasolható
a
takarmánytermesztés, extenzív gyepgazdálkodással összekötött külterjes állattartás,
amely jól kombinálható a génmegőrző és idegenforgalmi jellegű őshonos állatok
tartásával, bemutatásával.

10.

A külterjes hasznosítású mezőgazdasági területeken a védelmi célok érdekében
integrált, környezetkímélő gazdálkodást kell folytatni, megfelelő növényvédelmi
(biológiai védekezés), talajművelési, talajerő-utánpótlási (szerves- és zöldtrágyázás)
módszerek és vetésszerkezet megválasztásával. A térség területén előforduló ökológiai
folyosókra, természeti- és természetvédelmi területekre az ökológiai hálózat övezetére
vonatkozó előírások, ill. irányelvek és a természetvédelem jogszabályai az irányadók.

11.

Az allergiás megbetegedések csökkentése érdekében fontos feladat a parlagterületek
visszaszorítása és a parlagfű-mentesítési kötelezettség betartása.

12.

A mezőgazdasági térséghez tartozó területek további felaprózódását a
településrendezés eszközeivel is lassítani kell. A mezőgazdasági térségben
elsődlegesen a táj értékeinek és karakterének megőrzését szolgáló tájhasznosítási
módokat szükséges támogatni.

13.

A borvidéki és bortermőhelyi települések szőlőkataszter szerinti I. és II. osztályú
területeihez tartozó földrészletein épület elhelyezése csak a szőlőtermelés és a
borturizmus elősegítése érdekében engedélyezhető.
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14.

A mezőgazdasági térséghez tartozó borvidéki és szőlőkataszterbe sorolt területeken a
beépítés településrendezési tervben megállapítandó feltétele a szőlő művelési ágnak
megfelelő területhasználat (szőlőművelés).

15.

A mezőgazdasági térség hasznosításánál érvényesíteni kell a „vizek mezőgazdasági
eredetű, nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló” mindenkor érvényes
jogszabályi előírásokat.

16.

A mezőgazdasági térségbe tartozó magasabb ökológiai, de alacsonyabb termőhelyi
értékű mezőgazdasági területek az agrár-környezetvédelmi alapú környezet-, és
természetkímélő területhasználat, az ökogazdálkodás és az erre épülő ökoturizmus és
vidékfejlesztés javasolt célterületei, ennek megfelelően itt kiemelt fejlesztési és
rendezési cél a táji változatosság, mozaikosság fenntartása: gyepek - ligetek - erdők,
nádasok, nedves - vizes élőhelyek megóvása illetve területi részarányuk növelésének
elősegítése.

17.

A mezőgazdasági térség extenzíven hasznosított területein ösztönözni kell az extenzív
tájgazdálkodásra alkalmas - jellemzően több tíz hektárt elérő, de a több 100 ha-t
jellemzően nem meghaladó - birtokméretek kialakítását. Az intenzív művelésből
kivonandó, öko- (bio-) és egyéb külterjes mezőgazdálkodásra sem alkalmas területek
elsősorban extenzív gyepgazdálkodással, honos fafajokkal történő ligetes fásítással,
halastóként vagy egyéb vizes- nedves élőhelyek kialakulására módot adó formában
hasznosítandók.

18.

A mezőgazdasági térség extenzíven hasznosított területein - az agrár, a
környezetvédelmi és az erdészeti támogatási formák összehangolt alkalmazásával ösztönözni kell a szántóterületek arányának csökkentését, a gyep és erdőterületek
arányának jelentős növelését. A vízfolyások menti hullámtéri területeken és a megyei
területrendezési tervben ökológiai és zöldfolyosóként tervezett területeken található
szántóterületeket erdősíteni, fásítani, illetve gyepesíteni célszerű.

19.

A mezőgazdasági térség extenzíven hasznosított területei beépítésre szánt területté
való minősítése általában nem kívánatos, kivételesen csak abban az esetben, ha a
terület természeti-, tájképi értékei nem károsodnak, adottságai is fennmaradnak,
továbbá a terület biológiai sokfélesége sem károsodik helyreállíthatatlanul.

20.

A tájkarakter védelme érdekében településrendezési tervekben az OTÉK-ban
megengedett telekminimumnál nagyságrendileg nagyobb, illetve az ott megengedett
beépítési %-nál kisebb - irányelvként javasolt: 0 és 1 % közti - maximumértékeket
célszerű meghatározni a beépíthetőség feltételeként. Amennyiben a szántóföldi
művelés építményigénye a pufferterület és a tájképvédelmi övezet területén kívül(i
birtokközpontban) nem biztosítható, a településrendezési tervben megengedhető annak
létesítése a terület táji-természeti értéket nem képező részén, max. 0,5%-os, tájbaillő
beépítettséggel. Az állattartás, szénatárolás településtervben meghatározandó
építményigénye is csak tájbaillő módon biztosítható, a terület táji-természeti értéket
nem képező részén, max. 0,5%-os beépítettséggel.

21.

Fáslegelőn, nedves réten és lápos-mocsaras területen ill. azok 500 méteres körzetében
a vonalas létesítmények telepítése elkerülendő.
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22.

A mezőgazdasági térség extenzíven hasznosított területein a táj- és természetvédelmi
szempontoknak alárendelten kell elősegíteni az erdősávok, fasorok telepítését, de
elsődlegesen a meglévő mezsgyék, facsoportok, erdősávok védelmét kell biztosítani.

23.

A keletkező vizek megőrzendők, a megyét érintő vízgyűjtőkön olyan vízgazdálkodást
kell folytatni, amely nem eredményezi a talajvíz csökkenését és elősegíti az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

24.

Az ár-és belvízveszélyes mezőgazdasági területek művelési ágát és módját úgy kell
megválasztani, - szántó és egyéb intenzív művelés esetén megváltoztatni - hogy a
vízgazdálkodási és a természetvédelmi szempontok prioritása érvényesüljön. E
területeken potenciálisan környezetszennyező vagy veszélyeztető anyag és
létesítmény elhelyezése nem javasolható.

3. Vízgazdálkodási térség
Az OTrT fogalomhasználata szerint vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe egyes
folyóvizek, egyes állóvizek, egyes vízfolyások és egyes csatornák medre és parti sávja
tartozik.
A vízgazdálkodási térségre vonatkozó területrendezési ajánlások
1.

A vízfolyások vízminőségének közvetlen védelme érdekében az érintett vizek mentén
szabályozott sávban mindennemű (építés és egyéb) tevékenység folytatásához az
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság hozzájárulása
szükséges.

2.

A vízfolyások rendszeres karbantartása és felújítása közép- és hosszú távon egyaránt
fontos feladat. A helyreállítás során az eredeti állapotot közelítő megoldásokra kell
törekedni, a vízgazdálkodási feladatok végzéséhez szükséges területek és hullámterek
nem építhetők be.

3.

A mederrendezés elsőrendű szempont, mert ezek a vizek a végbefogadói a beépített
területekről érkező csapadékvíz-hálózat által szállított nagy mennyiségű, hirtelen
lezúduló csapadékvíznek.

4.

A helyi vízkárelhárítás érdekében a hegy- és dombvidéki településeken különösen
fontos a kisvízfolyásokon a záportározó-építési lehetőségek kihasználása. A vizek
megfogásával és késleltetésével mentesíthető a beépített terület a hirtelen lezúduló,
sok uszadékot és hordalékot szállító vizektől.

5.

A kisvízfolyások, víztározók állapotára, minőségére különösen a Marcal völgyében,
valamint a Séd-Nádor vízgyűjtőjén szükséges figyelmet fordítani.

6.

A Rába jobb partján kijelölt árvízvédelmi szükségtározó helybiztosítása továbbra is
szükséges.

7.

A települések belterületén összegyűjtött csapadékvizek vízfolyásokba vezetése csak
előzetes tisztítás (olajfogó, homokfogó, törmelékfogó stb.) után engedélyezhető.
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8.

Együttműködve az ágazattal, a szomszédos megyék érintett térségeivel vízgyűjtőnként - komplex vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kell készíteni. A térségi
vízgazdálkodás keretében érvényesíteni kell az EU Vízkeretirányelvében (Water
Framework Directive) foglaltakat.

9.

A folyóvizek és a part menti területek területfelhasználásánál és hasznosításánál két
prioritást kell párhuzamosan érvényesíteni:
− az árvizek biztonságos levezetése (élet- és vagyonvédelem)
− valamint a vízmegtartás (ökológiai és turisztikai vízigény biztosítása, árvízcsúcs
csökkentő szerep).

10.

A települések településrendezési tervében rögzített távlati területhasznosítás
figyelembe vételével - a vízgyűjtő szintű térségi komplex vízgyűjtő-gazdálkodási
tervhez kapcsolódva - el kell készíteni a települések csapadékvíz elvezetési tervét.
Abban le kell határolni a zárt csapadékvíz elvezetésű és a nyílt árkos vízelvezetésű
területeket. Meg kell határozni a vízgyűjtők várható távlati terhelését.

11.

A többletvíz elvezetése mellett a térségi vízgazdálkodási tervekben foglalkozni kell a
vízvisszatartás és hordalékfogás kérdéseivel is, a lehullott csapadék ésszerű
hasznosításával.

12.

A természetes partvonalak csak kivételesen, a Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség engedélyével, környezeti hatásvizsgálat alapján
változtathatóak meg, a természetes vízfelületek pedig nem csökkenthetők.

13.

A folyókat, élővizeket övező ökológiai, illetve zöldfolyosó hálózatok megtartása és
fejlesztése (rehabilitációja) kiemelt feladat. Az ehhez szükséges területeket a
településrendezési tervek területfelhasználást meghatározó szerkezeti és szabályozási
munkarészeiben biztosítani kell, az ajánlott besorolás lehet vízgazdálkodási,
mezőgazdasági vagy erdőterület. A vízgazdálkodási térségben támogatni szükséges a
mellékág-rehabilitációs, vizes élőhely rekonstrukciós törekvéseket.

14.

A településrendezési tervekben az építésügyi előírások megfogalmazása során
körültekintő szabályozás indokolt e területek „elépítésének” megakadályozása és a
környezetszennyezés mérséklése érdekében.

15.

A környezeti terhelés mérséklése érdekében szükséges kijelölni a vízparti táborozásra
alkalmas helyeket, ott biztosítani a zavarásmentes tartózkodáshoz szükséges
szolgáltatásokat (WC, hulladéktárolás és elszállítás, hajókivételi lehetőség, kijelölt
tisztálkodóhelyek és főzőhelyek, tűzifa vételezési lehetőségek, stb.)

16.

A feladatok meghatározásánál figyelembe kell venni „az árvíz megelőzés, az
árvízmentesítés és az árvízvédekezés legjobb gyakorlata” (Best practices on flood
prevention, protection and migitation) európai dokumentumát,

17.

Érvényesíteni kell a teret a folyónak elvet.

18.

Gondoskodni kell az élet- és vagyonvédelem további biztosításáról a differenciált
kockázatvállalás elve alapján.
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4. Települési térség
Az OTrT fogalomhasználata szerint települési térség: országos területrendezési tervben
megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a települési területek közül a település
belterülete, valamint az ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak.
E kategórián belül a megyei területrendezési terv két kategóriát alkalmaz és határol le az
alábbiak szerint:
Városias települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított
területfelhasználási kategória, amelybe a városok települési területe, továbbá azok a települési
területek tartoznak, ahol a belterületi laksűrűség 15 fő/ha fölötti.
Hagyományosan vidéki települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben
megállapított területfelhasználási kategória, amelybe - ide nem értve a városokat - a 15 fő/hanál nem nagyobb belterületi laksűrűségű települések települési területei tartoznak.
A települési térségre vonatkozó területrendezési ajánlások:
1.

Az NKP III.-ban megjelenő intézkedésekkel összhangban Veszprém megyében is
érvényt kell szerezni az alábbi szempontoknak:
− Barnamezős területek felhasználása.
− Zöldfelület kataszter létrehozása.
− A települések talajának védelme.
− A helyi zaj- és rezgésvédelemi szempontból csendes övezet, illetve fokozottan
védett terület kijelölése.
− A települések fejlesztési-rendezési tervezésénél fokozott figyelem a földtani
adottságokra, a felszínmozgásokkal való veszélyeztetettségre.
− Az igénybevételre kerülő biológiailag aktív felületek magas biológiai aktivitású
területek létesítésével történő területi pótlása.
− Infrastruktúra-fejlesztés a környezeti szempontok figyelembe vételével.
− A települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezését biztosító előkezelő és
fogadó létesítmények kialakítása.

2.

A településrendezési tervekben - a területhasználat és a beépítés jellemzőinek
figyelembevételével - fokozott figyelmet kell fordítani a települési karakternek és a
tervben támogatni kívánt funkcionális célnak egyaránt megfelelő területfelhasználási
kategóriák megválasztására és a kategóriákhoz tartozó területhasználati, építési és
környezethasználati szabályok differenciált meghatározására.

3.

A beépítésre szánt területek túlzott növekedését fékezni szükséges. Az új beépítésre
szánt területek kijelölésének korlátozásával a meglévő települési területek
rehabilitációját kívánja a területrendezési terv elősegíteni.

4.

Törekedni kell a tagolt települési szerkezet kialakítására. A térszerkezet tagolásának
egyik legfontosabb eszköze (a térségi zöldhálózatok rendszerébe illeszkedő) települési
zöldfelületi rendszer kialakítása, a meglévő zöldterületek megőrzése, a táji környezetet
is figyelembe vevő méretezéssel új funkcionális zöldterületek tervezése, a zöldterületi
(és zöldfelületi) egységek funkcionális és ökológiai hálózatot képező rendszerbe
szervezése, a települési szegélyek megfelelő kialakítása.
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5.

A települési területeken a településszerkezet alakításával, a helyi építési
szabályozással segíteni kell a lakó és intézményi funkciókat zavaró tevékenységek
megszüntetését, újabb zavaró tevékenységek távoltartását elősegítő országos hatókörű
érvényesülését.

6.

Az urbanizálódó, agglomerálódó térségekben meg kell akadályozni a szomszédos
települések beépítésre szánt területeinek összenövését.

7.

Törekedni kell a hagyományos településszerkezet és beépítési mód megőrzésére,
különösen a kulturális örökségi értékek, valamint a természeti és tájképi értékek
szempontjából érzékeny területeken. Szigorú feltételekhez célszerű kötni és a
településrendezési tervekben szabályozni a beépítésre szánt területek bővítését és
területhasználatát a védett természeti területek környezetében és az ökológiai hálózat
egyéb területein, valamint a kiváló termőhelyi adottságú mezőgazdasági területeken,
hidrogeológiai védőterületen, bel- és árvízveszélyes területen, továbbá ott, ahol azt a
településkép-védelmi szempontok megkövetelik.

8.

A városias települési térségbe tartozó települések rendezési terveiben a beépítés
differenciált szabályozása szükséges, csak a településképhez illeszkedő beépítés
alkalmazható. A kisvárosokban kerülni kell a nagyvárosias beépítést. Ilyen jellegű
épületmagasság és beépítés engedélyezését ennek előzetes vizsgálatához kell kötni.

9.

A városközpontok és a nagyközségek, községek központjainak megújítása során
egyszerre kell érvényesíteni az értékőrzés, a karakterfejlesztés, a funkcióbővítés, a
biológiai aktivitásérték növelés, valamint a közterületi minőség javításának
szempontjait. A fejlesztésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az érintett lakosság
elvárásaira és a helyi gazdaság fejlesztésének szempontjaira.

10.

A településrendezési beavatkozások megalapozására el kell készíteni a települések
értékvédelmi kataszterét úgy a régészeti örökség, mint az épített örökség, illetve a táji
örökség (az egyedi tájértékek) vonatkozásában.

11.

A
településközpontok
rehabilitációja,
valamint
a
településfejlesztési
dokumentumokban kijelölt akcióterületek fejlesztése és rendezése során kiemelt
figyelmet kell fordítani az értékek védelmére, a helyi sajátosságok felmutatására,
valamint a környezeti minőség általános emelésére, a településképet zavaró elemek
kiküszöbölésére.

12.

A településközpontok rehabilitációja, valamint az akcióterületek fejlesztése során
biztosítani célszerű az elektromos és hírközlő hálózatok (légkábelek) felszín alatti
elvezetését. E területeken törekedni kell a csapadékvíz elvezetés (hálózatba illesztett,
de) zárt rendszerű megoldásainak alkalmazására

13.

Az ipari parkok kialakításakor is törekedni kell az észszerű területhasználatra. A
zöldmezős beruházásokkal szemben előnyben kell részesíteni a környezetvédelmi
követelmények biztosítása mellett a meglévő területek újrahasznosítását, különösen a
hagyományos ipari térségek rehabilitációra váró iparterületein.
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14.

A települési- és tájkarakter védelme érdekében térségi jelentőségű bevásárló- és
szolgáltató központok létesítése csak a nagyobb városok közigazgatási területén
engedélyezhető.

15.

A döntés során környezeti, társadalmi, gazdasági hatásvizsgálat keretében vizsgálni
szükséges a települési környezetre, a helyi, hagyományos kereskedelemre,
szolgáltatásra, termelésre gyakorolt hatásokat.

16.

A levegőminőségileg érzékeny területeken a településrendezési tervekben a beépítés
szabályozása során a kondicionáló zöldfelületi rendszer bővítése mellett különös
figyelmet kell fordítani a települések átszellőzését biztosító folyosók megtartására

17.

A hagyományos tájhasználat megtartása érdekében nagyon fontos a külterületi építési
lehetőségek szigorú szabályozása, különösen a város-közeli kertes területeken,
valamint a szőlőművelés fenntartását segítve a hagyományos szőlőterületeken,
elsődlegesen a történelmi borvidékeken.

18.

A települések beépítésre szánt területét nem kívánatos növelni azokon a településeken,
ahol a szennyvízcsatorna-hálózat még nem épült ki, vagy nem megfelelő kapacitású
tisztítóra csatlakozik.

19.

A hagyományosan vidéki települési térségekben figyelmet kell fordítani a gazdálkodás
befogadásának lehetőségéhez szükséges feltételek biztosítására (gazdálkodáshoz kötött
építési lehetőség biztosítása megfelelő infrastrukturális feltételek — főleg szennyvízés hulladékkezelés — esetén).

20.

Az értékes és érzékeny rekreációs területeken az extenzív (hétvégi üdülőtelkes)
üdülőterületi, valamint a tömeges üdülés igényeit szolgáló területbővítéseket,
fejlesztéseket kerülni kell.

21.

Városi települési térségekben preferálni indokolt a meglévő lakóterületek intenzívebb
hasznosítását.

22.

Elsősorban a városi települési térségekben javasolt a zöldterületek és zöldfelületek
kiterjedésének növelése, az alulhasznosított területek biológiai aktivitásának növelése.
Minden települési térségben indokolt azonban olyan közterületszabályozás
érvényesítése, amely a közlekedés biztosításán és a közművek elvezetésének
biztosításán túl lehetővé teszi legalább egyoldali fasor telepítését is.

23.

A települések beépítésre szánt területei és a mellettük meglévő - vagy tervezett főutak, elkerülő utak között - a zaj- és rezgés, illetve a közlekedésből eredő
légszennyezés elleni védelemre is alkalmas - védő, takaró zöldsávok létesítése
indokolt. A lakó és a gazdasági funkciójú területek között a környezetvédelmi és
településesztétikai követelmények együttes teljesítése érdekében védő takaró
zöldsávok tervezése indokolt.

24.

A hagyományosan vidéki települési térségekben meg kell előzni a települési területek
olyan mértékű sűrítését (a területhasználat és a beépítés intenzitásának túlzott
növelését), amely kedvezőtlen irányba befolyásolja a lakókörnyezet és a
környezetminőség alakulását, és rontja a falusias életmód feltételeit.
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25.

A beépítésre nem szánt területek beépítésre szánt területté való átminősítése és
tényleges igénybevétele során követelmény, hogy bebizonyosodjon: adott településben
a jóváhagyott településfejlesztési koncepcióban előirányzott funkció elhelyezésére
sem a beépített (műszakilag már korábban igénybe vett) területek helyreállításával
(rehabilitálásával), sem a jóváhagyott településrendezési tervekben a beépítésre szánt
területként szabályozott területek hasznosításával nincs lehetőség.

26.

Törekedni kell a
újrahasznosítására.

27.

A települési térség igénybevételének és bővítésének fontos kritériuma, hogy az csak
műszaki infrastruktúra kialakításának biztosítása esetén lehetséges, sőt egyáltalán nem
lehetséges, ha az a települések területén megyei ökológiai hálózathoz tartozó területet
érint, vagy az összefüggő erdőterületeket csökkentené.

28.

A (volt zártkerti) kertgazdasági területek beépítésre szánt területté való átminősítése
akkor támogatható, ha adott területen a tervezett funkcióhoz nélkülözhetetlen
közterületek kialakíthatók, a közművek elhelyezhetők, és a funkcióhoz tartozó
telekméretek és telekgeometria az OTÉK követelményeivel összhangban a
területtulajdonosok önkéntes elhatározásával és költségviselésével megteremthető.
Lakó funkcióra fentieken túl akkor javasolható a terület átminősítése, ha a humán
infrastruktúra és a közszolgáltatások is biztosíthatók.

29.

A települési identitás megőrzése és erősítése, a strukturált területhasználat és az
ökológiai, illetve zöldfolyosók folyamatosságának biztosítása érdekében indokolt a
települési beépítésre szánt területei között minimum 200 méter széles beépítésre nem
szánt mező vagy erdőgazdasági terület, vagy zöldterület kijelölése, mely a település
nagysága, illetve az adott természeti értékek egyedi területigényei szerint
szükségképpen növelendő.

30.

A települési térségen kívüli - ahhoz szervesen nem kapcsolódó - zöldmezős
beruházások településrendezési tervbe illesztése előtt tájterhelhetőségi vizsgálatot és
területrendezési tanulmányt és stratégiai környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni (a
tervezett fejlesztés hatásainak komplex vizsgálatára), ha a tervezett területfelhasználás
kiterjedése meghaladja a 10 hektárt, vagy az egymással funkcionális kapcsolatban
lévő, de egymáshoz nem kapcsolódó területfelhasználások együttes kiterjedése
meghaladja a 15 hektárt.

31.

Az egymáshoz láncszerűen kapcsolódó hagyományos településstruktúrájukat őrző
települések közé nem javasolt nagy, összefüggő lakóterületek kijelölése.

32.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem szempontjainak érvényesítése érdekében
védendő területeket úgy kell kijelölni, hogy a külön jogszabály szerinti zajterhelési
határértékek teljesüljenek.

funkcióját

vesztett,

üres

létesítmények

(és

területeik)

94

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2011. február 28.

5. Építmények által igénybe vett térség
Az OTrT fogalomhasználata szerint építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória,
amelybe a műszaki infrastruktúra, valamint a nem települési területekhez és települési
funkciókhoz kapcsolódó egyedi építmények területe és szükséges védőterületük tartoznak.
Az építmények által igénybe vett térségre vonatkozó területrendezési ajánlások:
1.

Építmények által igénybe vett területek növelése esetén törekedni kell a leggyengébb
termőképességű területek igénybevételére, és ezen túlmenően érvényesíteni szükséges
a természetvédelem és a régészeti leletmentés szempontjait is.

2.

A térségi szerkezeti terv érvényesülése érdekében az érintett települések közigazgatási
területén - műszakilag megalapozott tervek alapján - területet kell biztosítani a
térszerkezetet meghatározó közlekedési hálózatnak (tervezett gyorsforgalmi-, főúti
nyomvonalaknak) és létesítményeknek, a vízgazdálkodás és energiaellátás regionális
létesítményeinek, valamint ezek védőövezeteinek. A térségi jelentőségű infrastruktúra
hálózatának és létesítményeinek megvalósíthatóságát biztosító sávok, ill. területek,
országos és térségi létesítmény által igényelt magassági és egyéb korlátozások
övezetének szabályozásában az ágazati szabványok és előírások irányadók.

3.

A közműhálózatok és létesítmények fektetési, elhelyezési formáját a
településrendezési tervekben szabályozni szükséges. Új vezeték létesítésekor a
műszaki-gazdaságossági szempontokat és a környezeti állapot javításának
szempontjait egyaránt mérlegelni kell. A táj- és településkép védelme érdekében
belterületen az új vezetéket 120 kV-os vagy annál alacsonyabb feszültségszint esetén
földalatti vezetéssel kábelben javasolt elhelyezni.

4.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló jogszabály
értelmében a közlekedési vonalas létesítmény létesítésre vonatkozó engedélyezési
tervében igazolni kell, hogy a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek a
távlati forgalom nagysága mellett teljesülnek. Ha a meglévő közlekedési zajforrás
(közúti közlekedés, vasúti, illetve légi közlekedés is) okozta zajterhelés határérték
feletti, akkor az útvonal vagy létesítmény korszerűsítésének, útkapacitás bővítésének
engedélyezéséhez a zajcsökkentés lehetőségeire vonatkozó konkrét megoldási és
programozott megvalósítási tervet is készíteni kell.

Megjegyzés: A honvédelmi területre és a mezőgazdasági térségre vonatkozó szabályozás közötti ellentmondást a
tervező úgy javasolta feloldani, hogy a nagy kiterjedésű lőtereket, gyakorlótereket Veszprém megyében a
"vegyes" terület-felhasználási kategóriába javasolja sorolni. (Ez a megoldás lehetővé tenné, hogy a
továbbtervezés során ezeket a területeket akár az erdő-, mezőgazdasági, vagy egyéb pld beépítésre szánt (vagy
nem szánt) különleges rendeltetésű terület-felhasználási kategóriába lehessen sorolni. (Ennek a megoldásnak
lehetőségét, illetve megfelelőségét Tervező előzetesen egyeztette az NFGM osztályvezetőjével) A megyei
Önkormányzat megyei terv készítéséért felelős szakemberei nem fogadták el ezt a tervezői javaslatot, így a
szerkezeti terven nem kerülnek kijelölésre "vegyes" terület-felhasználású területek. Véleményük szerint a
településrendezési tervek készítése során eddig sem jelentett problémák, hogy ezek a nagy kiterjedésű
honvédelmi érdekeltségű területek (beépítésre nem szánt részei) nem "különleges" terület-felhasználási
kategóriába, hanem a tényleges használatnak megfelelő mező vagy erdő terület-felhasználási kategóriába
kerülnek meghatározásra. E területek "beépítésre" szánt részének kijelöléséhez a 15%-os mozgástér megfelelő
lehetőséget ad.
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II. A megyei infrastruktúra elemeire vonatkozó megyei feladatok és irányelvek
1. A közlekedési hálózatok fejlesztésére vonatkozó megyei feladatok, irányelvek
1.

A megye jelenlegi hátrányos helyzetét kiküszöbölendő törekedni kell a megyét érintő,
tervezett országos gyorsforgalmi utak minél hamarabb történő megépítésére.

2.

Az M8 mellett párhuzamosan tervezett 8-as főút előkészítése érdekében szakaszonként
folytatni kell a megvalósulást segítő tanulmány és műszaki tervek, valamint a tervezett
nyomvonalszakaszok engedélyezéséhez szükségessé váló környezetvédelmi
hatástanulmányok készítését.

3.

Szorgalmazni kell a községek jobb ellátását, a lakosság színvonalasabb kiszolgálását
elősegítő, hiányzó településközi úthálózati elemek fokozatos kiépítését. A kiépítés
módját (vonalvezetés, keresztmetszeti kialakítás és burkolatminőség) az útszakasz
hálózatban betöltött szerepe és az út természeti környezetének figyelembevétele
alapján minden esetben egyedileg kell meghatározni.

4.

Települést elkerülő útszakaszok mentén a közlekedésből eredő zaj- és légszennyezés
csökkentését szolgáló védőfásítás szükséges az út település felőli oldalán.

5.

Védett természeti területen, erdőterületen és erdősítésre javasolt területen, valamint
kiváló adottságú mezőgazdasági területen haladó gyorsforgalmi- és főúti nyomvonalak
mellett kiszolgáló létesítmények csak kivételesen indokolt esetben, a természetvédelmi
hatóság hozzájárulásával helyezhetők el.

6.

Kiemelt feladat a térségi kerékpárút hálózat helyi kezdeményezésekkel és
útszakaszokkal összehangolt fejlesztése elsősorban a megyei területrendezési tervben
megjelölt útvonalakon.

2. A vízi-közműveket érintő szabályozási irányelvek
1.

A vízi-közművek szabályozása kettős célú, egyrészt szabályozni kell a meglevő és
tervezett hálózatok és létesítmények területigényét, valamint a védelmüket biztosító
biztonsági övezeteket, közöttük a vízbázis védelmét szolgáló hidrogeológiai védőidom
területhasznosítást korlátozó helyfoglalását is. Másrészt szabályozni kell azokat a víziközmű fejlesztéseket igénylő elvárásokat is, amelyek részben a környezetvédelmi
igények miatt jelentkeznek (szennyvíz talajba szikkasztásának a kizárása), részben a
településeken a komfortosabb-urbánusabb életvitel lehetőségét szolgálják, hogy az
egyes településeken a népességmegtartó képesség javuljon.

2.

A vízi-közmű hálózatok és létesítmények területigényének, kapcsolódó biztonsági
övezetének, a hidrogeológiai védőidom kijelölésének szabályozása az ágazati
szabványok és előírásoknak megfelelően egyértelműen szabályozhatók. Új
szabályozási feladat a környezeti állapot javítását szolgáló és a komfortosabburbánusabb életvitel érdekében történő szabályozás.
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Az ivóvízellátó rendszerek fejlesztésére vonatkozó megyei feladatok, irányelvek
1.

A települések beépített és beépítésre szánt területén a vezetékes vízellátottságát teljes
körűvé kell tenni.

2.

A közüzemi ivó- és tüzivíz ellátási igény távlati kielégítése érdekében a meglevő
bázisok, az elosztóhálózatok és hálózati létesítmények, műtárgyak folyamatos
karbantartása, elavult, elhasználódott vezetékek, berendezések rekonstrukciója
szükséges.

3.

Az un. egy kutas települések, forráson alapuló vízbázisú települések, a szigetszerűen
egyedi helyi ellátással rendelkező települések regionális hálózati rendszerhez való
csatlakozási lehetőségét legalább tervezési szinten elő kell készíteni.

4.

A túl hosszú hálózattal csatlakozó települések több-oldali térségi, regionális
összekötésének megoldási lehetőségét is vizsgálni kell.

5.

A sérülékeny vízbázisok védelmét szolgáló előzetesen kijelölt hidrogeológiai
védőterületek jogi rendezését kell megoldani.

6.

A meglevő és tartalék vízbázisok védelmét szolgáló jóváhagyott, jogilag rendezett,
kijelölt hidrogeológiai védőterületeken belül a vonatkozó jogszabályi előírásokat
érvényesíteni kell.

7.

A termelt vizek vízkezelését úgy kell megoldani, hogy az előírások szerinti, továbbá a
vonatkozó jogszabályokban rögzített vízminőségi elvárások (arzén, nitrát,
ammóniatartalomra vonatkozóan is) biztosíthatók legyenek.

8.

Elsősorban regionális hálózati rendszerhez kell csatlakoztatni azokat a településeket (a
konkrét települési környezet ismeretében), amelyeken a helyi vízbázis vízkezelésének
megoldásával sem tudják az előírásoknak megfelelő vízminőséget biztosítani.

Szennyvízelvezetés, -kezelés fejlesztésére vonatkozó intézkedések és irányelvek:
1.

A településrendezési tervekben a tervezett szennyvíztisztító telepek helyének
kijelölése során javasolt a szélirány, valamint a tervezett távlati fejlesztési területek
helybiztosításának figyelembevétele.

2.

Azokon a kistelepüléseken (ill. településrészeken), amelyeken a csatornázás belátható
időn belül nem várható, a terület adottságaitól függően vizsgálni szükséges természetközeli és mesterséges szennyvíztisztítók alkalmazásának a lehetőségét. A Marcal
medencéjében e rendszerek tervezése során a magasabb talajvízállást szükséges
figyelembe venni. A szippantott szennyvizek fogadására legalább a regionális
tisztítótelepeken előkezelő- fogadó műtárgyat javasolt építeni. További feladat a
tisztítótelepeken a technológiai folyamat végén keletkező szennyvíziszap elhelyezése,
½ évig történő tárolása, majd hasznosításának, kihelyezésének megoldása. A tárolást a
nagyobb kapacitású regionális telepeken javasolt megoldani.
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3.

A már közcsatorna hálózattal rendelkező települések beépített és beépítésre szánt
területein keletkező szennyvizeket közcsatorna hálózattal kell összegyűjteni, és
szennyvíztisztító telepen megtisztítani.

4.

A még közcsatorna hálózattal nem rendelkező valamennyi
közcsatornázásának és szennyvizeinek kezelési megoldására legalább
létesítési engedély beszerzése szükséges (még, ha a gazdasági realitás
megvalósításra csak nagyobb távlatban kerülhet is sor), a gazdasági
elnyeréséhez szükséges pályázati feltételek teljesíthetősége érdekében.

5.

A kisebb, főként az 500 fő alatti településeknél (ahol a szennyvíz közcsatornás
összegyűjtése és tisztító telepen történő kezelésének megoldása csak nagyobb
távlatban várható) az egyedi szennyvízkezelés alkalmazását, ha azt az illetékes
ÁNTSZ, az illetékes „ Zöldhatóság” - Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség (KÖTEVIFE) is engedélyezi, támogatni kell. Ha környezetvédelmi,
egészségvédelmi, vízvédelmi, földrajzi okokból a szakszerű egyedi szennyvízelhelyezési megoldás nem alkalmazható, akkor zárt gyűjtőmedencék létesítését kell
előírni, amelynek vízzáróságát fokozott körültekintéssel ellenőrizni kell. Zárt
gyűjtőmedence csak ott létesíthető, amelynek szükséges ürítése mindenkor (ürítési
gyakorisági igény figyelembe vételével) biztonsággal megoldható.

6.

A külterületeken, illetve a beépítésre nem szánt területeken keletkező szennyvizek
kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről a települések helyi építési szabályzatának
kell rendelkeznie.

7.

A tisztítási technológiák meghatározásánál az EU előírásokat is figyelembe kell venni
és a befogadóra vonatkozó előírásokat is.

8.

A létesítendő tisztítótelepek technológiáját, műszaki megvalósítását úgy kell
megválasztani, hogy annak védőtávolság igénye nem érinthet olyan távlati fejlesztésre
szánt területet sem, amelyet a tisztítótelep védőtávolságán belül nem szabad
elhelyezni.

9.

A települések szennyvíztisztító telepére csak olyan kommunális és ipari előkezelt
szennyvíz vezethető, amely a szennyvíziszap utóhasznosítási lehetőségét nem
akadályozza meg.

település
a vízjogi
alapján a
támogatás

3. Árvízvédelemre, a felszíni vizek és csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tervezési
irányelvek
• A települések településrendezési tervében rögzített távlati területhasznosítás
figyelembe vételével el kell készíteni a település vízgyűjtőkre kitekintő csapadékvíz
elvezetési tervét. Abban le kell határolni a zárt csapadékvíz elvezetésű és a nyílt árkos
vízelvezetésű területeket. Meg kell határozni a vízgyűjtők várható távlati terhelését.
• A vízgyűjtő rendszert, az ahhoz tartozó állandó, vagy időszakos vízfolyásokat,
patakokat, árkokat, vízmosásokat, tavakat stb. vízgazdálkodási területnek kell
tekinteni, annak medrét változtatni, vagy bármilyen tevékenységgel érinteni csak
vízjogi engedély alapján lehet.
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• A vizek partján annak meder karbantartására szabad sávot kell biztosítani a kezelője
számára. Nagyobb folyók mentén, tavak körül 10 m, patakok partján 6 m, árkok
mentén 3 m-es sávot kell szabadon hagyni.
• A vízfolyások, tavak mentén árvízvédelemre, valamint mederkarbantartásra az
elsőrendű védvonal lábától, illetve a magas part-éltől 10 m-es sávot szabadon kell
hagyni. Patakok mentén 6 m-es sávot kell mederkarbantartásra szabadon hagyni.
• Veszélyeztetett településeknél a csapadék-vízelvezetés tervezésénél figyelmbe kell
venni a záportározási lehetőségeket.
• A vizes adottságok és lehetőségek idegenforgalmi célú (üdülés, sportolás, szabad idő
eltöltés) hasznosítását előtérbe kell helyezni, vízpartok rendezésével, fokozottabb
mederkarbantartással, vízfolyások revitalizációjával, tározó tavak létesítésével.
• Élővizek vízminőség védelmét biztosító beavatkozási igények településrendezési
tervekben való továbbvezetésének a biztosítása (hordalékfogók, olajfogók telepítése,
stb).
4. Térségi jelentőségű belvíztározók (záportározók)

település

vízfolyás

tározó neve

max vízszinthez
tartozó víztároló
térfogata m3-ben

Porva

Porva ér mellékága

Porva (1)

31500

Porva

Porva ér mellékága

Porva (2)

44800

Ajka

Széles víz

Rendeki

112000

Kislőd

Kis-Torna

Kislődi

26000

Városlőd

Torna patak mellékága

Városlődi (1)

10800

Városlőd

Torna patak mellékága

Városlődi (2)

11000

Szentgál

Cinca patak

Szentgáli

28000

Herend

Veszprémi Séd mellékága

Herendi (1)

41600

Herend

Veszprémi Séd mellékága

Herendi (2)

28600

Veszprém

Veszprémi Séd mellékága

Veszprémi (1)

18700

Veszprém

Veszprémi Séd mellékága

Veszprémi (2)

10000

Veszprém

Veszprémi Séd mellékága

Veszprémi (3)

47000

5. Az energiaközmű hálózatok és elemek érvényesítéséhez szükséges megyei feladatok,
irányelvek
1.

Az energiaközművek szabályozása kettős célú, egyrészt szabályozni kell a meglevő és
tervezett, föld feletti és alatti (távlatban szükséges) hálózatok és létesítmények
területigényét, valamint a védelmüket biztosító biztonsági övezeteket. Másrészt
szabályozni kell az esztétikai követelmények, a tájkép és a település arculat javítását
szolgáló hálózatok és létesítmények megjelenési formáját.
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2.

Az energiaközmű hálózatok és létesítmények területigényének, kapcsolódó biztonsági
övezetének szabályozása az ágazati szabványok és előírásoknak megfelelően
egyértelműen szabályozhatók. A hálózatok és létesítmények fektetési formájának
meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a megye gazdasági életében fontos
gazdasági ágazattá váló idegenforgalom fejlesztési igénye a környezeti állapot
fejlesztését, azon belül a látvány, településkép, tájkép javítását is feltételezi, amely
többek között a zavaró légvezetékek felszín alatti elvezetésével oldható meg.

3.

A műszaki feltételek 0,4-120 kV-os hálózatig bezárólag (a 120 kV-os hálózat is!)
lehetővé teszik a vezetékek oszlopokra történő telepítése helyett indokolt
környezetben a földalatti telepítést. A tájképi, településképi védelem érdekében a
vezetékek földalatti elhelyezése növény-fa telepítése számára területet szabadít fel,
amely nemcsak a látványjavítást szolgálja, hanem növeli a biológiai aktivitásértéket is.

4.

A megyei tervben rögzített energiaközmű elemeket a településrendezési tervekben
érvényesíteni kell.

5.

A 400 kV-os országos villamos alaphálózat létesítése és üzemeltetése során
nyomvonala mentén a vonatkozó ágazati szabványok szerint kell eljárni és a
következő biztonsági védőtávolságot (a szabvány nyelvén: övezetet) kell betartani.
Ennek mérete: kül- és belterületen egyaránt: 28-28 m a két szélső fázisvezetőtől
mérve. Összességében 28 m + a tartószerkezet mérete (12 - max. 24 m) + 28 m = 68 max. 80 m, másként kifejezve: a jelölt nyomvonaltól számított: 2x[34 - 40] max. 40 m.

6.

A 120 kV-os országos villamos főelosztóhálózat nyomvonala mentén, a vonatkozó
ágazati szabványok szerint biztonsági védőtávolságot kell betartani, amely övezet
mérete [m-ben]: a kül- és belterületen egyaránt a két szélső fázisvezetőtől számított
13-13 m. Összességében: 13 m + a tartószerkezet szélessége (mintegy 6 - max. 8 m) +
13 m = 34 m. Másként kifejezve a jelölt nyomvonaltól, mint tengelytől számított 2 x
17 m.

7.

Az iparterületre vagy külterületre telepített 120/20 kV-os transzformátor állomás
biztonsági övezete: a kerítéstől vízszintesen mért 15 m, körben a telephelyen. A
transzformátor állomás telephely mérete általában: 80 - max. 210 m x 100 m.

8.

A település vezetékes villamosenergia-ellátását szolgáló 20 kV-os középfeszültségű
villamoshálózatok mentén - a meglévő és tervezett szakaszokon - szabadvezetékes
rendszer esetén biztonsági övezetet kell kijelölni és tartani, azaz:

9.

Külterületen:a szélső fázisvezetőktől számított 5-5 m szükséges, összesen max. 14 m

10.

Belterületen:a szélső fázisvezetőktől számított 2,5-2,5 m szükséges, összesen max. 8
m, ill. az MSZ 151. szabvány előírásait kell betartani.

11.

A földgáz csővezeték hálózat biztonsági övezete méretét az üzemi nyomástól, a
vezeték átmérőjétől, továbbá a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági
Szabályzatában foglaltaktól függően, a vezetékrendszer üzemeltetőjével egyeztetett és
előírt méretűre kell megállapítani. Ez az övezet
− külterületen: a nyomvonal két oldalán 5-55 m lehet, azaz 10-110 m.
− belterületen: a nyomvonal két oldalán 5-12 m lehet, azaz 10-24 m.
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12.

Szélerőmű és szélerőműpark telepítése az ökológiai hálózat övezeteiben és védett
természeti területen, valamint a tájkép- és településkép-védelmi szempontból értékes
területeken, valamint ezek 1000 méteres körzetében nem javasolt. A telephely
kiválasztásnál figyelemmel kell lenni a természet-, táj-, tájkép- és településképvédelmi feltételekre. A beruházást előkészítő hatástanulmány keretében látványterv
készítése szükséges.

13.

Nagyobb kapacitású szélerőműparkok telepítése esetén biztosítani szükséges a
villamosenergia főelosztó-hálózatra történő csatlakozást.

14.

A megkutatott ásványvagyon-előfordulások védelmét a településrendezési tervekben
biztosítani szükséges.

6. Az elektronikus hírközlési hálózatokat, létesítményeket érintő szabályozási irányelvek
1.

Az elektronikus hírközlési hálózatok és létesítmények szabályozása is kettős célú,
egyrészt szabályozni kell a meglevő és tervezett hálózatok és létesítmények
területigényét, valamint a védelmüket biztosító biztonsági övezeteket. Másrészt
szabályozni kell a hálózatok és létesítmények megjelenési formáját az esztétikai
követelmények, a tájkép védelem és a település arculat javítása érdekében.

2.

A vezetékes elektronikus hírközlő hálózatok vezetékeinek vezetését - a településeken
belül - össze kell hangolni az elektromos energia hálózat vezetékeinek elhelyezésével.

3.

A helyfoglalási igényeket szabályozni az ágazati előírások alapján egyértelműen lehet,
de a hely kijelölését, az elhelyezés módját településrendezési szabályozási feladatnak
kell tekinteni. A hálózatok fektetési formájának meghatározásánál itt is figyelembe
kell venni, hogy a környezetalakítás és a települési környezet fejlesztése szempontjait.
Ezért elsősorban a településközpontokban, a fejlesztési akcióterületeken, az intenzív
beépítésű területeken, valamint a turizmus- idegenforgalom indokolt a zavaró
légvezetékek felszín alatti elvezetése.

4.

A jó minőségű vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz megfelelő
sűrűségben és magasságban antennák elhelyezése szükséges, ezek megjelenése
azonban nem ronthatja a település arculatát. Elfogadva, a mai műszaki ismeretek
alapján a telepítés szükségszerűségét, a településkép védelme és a társadalmi
környezet kedvezőbb fogadókészsége érdekében törekedni kell, hogy az elhelyezésre
kerülő antennák:
− lehetőleg épület, építmény (torony, kémény, stb.) tetejére, minél kisebb
láthatósággal kerüljön elhelyezésre,
− különböző szolgáltatók létesítményei csoportosítva kerüljenek elhelyezésre,
− lehetőleg a lakóterületi övezeteket kerülje ki,
− a természetvédelmi és egyéb védettségű területeket tartsa tiszteletbe,
− műemlék épületen, építményen csak a Műemlék Felügyelőség támogatása esetén
helyezhető el.
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III. A megyei övezetekre vonatkozó irányelvek és ajánlások
A módosítás során törlésre javasolt, illetve átnevezendő térségi övezetek 3, valamint
bevezetésre javasolt új egyedi övezetek:
A megszűnő vagy átnevezésre kerülő övezet
hatályos megyei TrT szerinti elnevezése:
a) Kiemelten fontos érzékeny természeti terület
övezete
f) Védett természeti terület övezete
g) Védett természeti terület védőövezete
h) Természeti terület övezete
i) Ökológiai (zöld) folyosó övezete
j) Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete
m) Csúszásveszélyes terület övezete
p) Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete
-----

Helyébe lépő övezet (OTrT szerinti megnevezéssel),
ill. új megyei övezetek:
-Országos ökológiai hálózat övezetei: magterület-,
ökológiai folyosó-, pufferterület övezetei
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület
övezete
Földtani veszélyforrás terület övezete
Honvédelmi terület övezete
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható
terület övezete
Erdőtelepítésre másodlagosan alkalmas területek
övezete
Közepes termőhelyi adottságú mezőgazdasági
(művelésre másodlagosan alkalmas) területek
övezete
Együtt tervezhető térség övezete

A hatályban lévő megyei területrendezési tervben rögzített és a terv módosítása során
továbbra is hatályban maradó előírások álló betűvel, a módosítás során életbe lépő új tartalmi
elemek dőlt betűvel szedettek. A térségi hulladéklerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá
vonható terület övezete a BM Területrendezési főosztálya iránymutatása alapján nem került
kijelölésre, mivel a megye elfogadott hulladékgazdálkodási koncepcióval rendelkezik. A
térségi jelentőségű hulladéklerakót a megyei szerkezeti terv tartalmazza.
1. A „magterület”, az „ökológiai folyosó” és a „puffer terület” övezete
Az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó általános irányelveknek megfelelően az ökológiai
hálózat övezeteiben tájidegen műtárgyak, tájképileg zavaró létesítmények nem helyezhetők el,
és a táj jellegét kedvezőtlenül megváltoztató domborzati beavatkozás, valamint a
természetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhető. Magasépítmények 4 elhelyezése
kerülendő, illetve csak látványterv alapján a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával
engedélyezhető. Az ökológiai hálózat mezőgazdasági művelés alatt álló területein csak
környezetkímélő extenzív gazdálkodás folytatható. Az övezetek területén műveléságváltoztatás - művelés alól kivonás és a művelés alól kivett terület újrahasznosítása - csak a
természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges.

3

Sorszámozásuk az eredeti 54/2005. (V. 19.) VMÖK sz. határozat szerint; az elnevezésükben változó övezetek
listája az OTrT szerint
4
Magasépítmények alatt értjük a továbbiakban a 10 m-t meghaladó építménymagasságú építményeket

101

102

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2011. február 28.

a) a magterület övezetére vonatkozó ajánlások
1.

Az övezet által érintett települések szabályozási tervében az előírásokat a magterületen
lévő védett természeti területek kezelési tervében foglaltakkal összhangban szükséges
meghatározni. Védett természeti területen kerülendő távközlési, energetikai, vagy más
célú magasépítmény, potenciálisan környezetszennyező létesítmény; így különösen
hulladéklerakó, szennyvíziszap-tározó, hígtrágya-tározó létesítése. A meglévő
potenciálisan szennyező létesítmények, üzemelő külszíni bányák működése csak a
természetvédelmi érdekeknek alárendelten, a természeti és táji értékek sérelme nélkül
történhet. Magterületen, védett természeti területen új építmény létesítése kizárólag a
természetvédelmi célokkal összhangban, a természeti és tájképi értékek
veszélyeztetése nélkül javasolható.

2.

Azokon a településeken, ahol a település belterülete is védett, ill. a belterületet védett
külterület veszi körül, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint a
védett természeti terület a természetvédelmi hatóság engedélyével beépítésre szánt
területté minősíthető. A kijelölés feltételeként célszerű előirányozni, hogy az a
jelenlegi belterülethez kapcsolódva, annak legfeljebb 20%-át teheti ki, erdő vagy más
természetes, ill. természetközeli élőhely igénybevétele nélkül. Ezen irányelvek
érvényesítése érdekében a magterület övezete tekintetében - az OTrT által
meghatározott országos ökológiai hálózat országos övezetre, valamint a magterület
megyei övezetre vonatkozó övezeti szabályok mellett - a következő ajánlásoknak is
érvényt kell szerezni:
• a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében
változtatható meg, művelési ág változtatás csak extenzívebb (természetszerű)
irányba engedélyezhető;
• a tájkép- és látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a
településrendezési és építészeti tervezés, mind pedig az egyes építmények
megvalósítása során érvényesíteni kell;
• közlekedési építmények a tájba illesztve, a terepi adottságokhoz alkalmazkodva
helyezhetők el;
• a beépítésre szánt területek növelése és fejlesztése a tájkarakter erősítésével, a
történeti tájszerkezet és a tájképi adottságok megőrzésével, történhet;
• egyéb új építmény a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint
szimbolikus építményként (emlékmű, kegyhely, stb.) helyezhető el;
• minden új építmény elhelyezése tájba illesztve, a helyi építészeti hagyományoknak
megfelelően történhet;
• 10 m magasságot meghaladó építmény - kilátó rendeltetésű építmény kivételével nem létesíthető, csarnok jellegű épület, reklámcélú építmény elhelyezése nem
engedélyezhető;
• erdőtelepítés, erdőfelújítás, fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető;
• gyepfeltörés, szántás, ültetvénytelepítés, energetikai célú növénytelepítés, intenzív
agrotechnika folytatása az övezetben nem engedélyezhető.

b) az ökológiai folyosó övezetére vonatkozó ajánlások
1.

Ökológiai folyosók területén csak természet- és környezetkímélő terület-felhasználás,
ill. tevékenység fenntartása javasolható. Az övezet területén fontos a meglévő
természetszerű művelési ágak (erdő, gyep, nádas, stb.) megtartása, műveléság-váltás
csak abban az esetben javasolható, ha az a termőhelyi viszonyokhoz igazodva, a
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természetközeli gazdálkodás irányába (intenzív gazdálkodási módból az extenzív
irányba) történik.
2.

Minden építéssel járó műszaki beavatkozás (pl. műszaki infrastruktúrahálózat és
építményeinek elhelyezése, fejlesztése), vagy bármilyen környezetterhelő tevékenység
megvalósítása, folytatása csak a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával, a
természetvédelmi érdek sérelme nélkül lehetséges. Ezen irányelvek érvényesítése
érdekében az ökológiai folyosó övezet területén - az OTrT által meghatározott
országos ökológiai hálózat országos övezetre, valamint az ökológiai folyosó megyei
övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett - a következő ajánlásoknak is érvényt
kell szerezni:
• a természetvédelmi hatóság hozzájárulása nélkül a területhasználati, környezeti és
funkcionális változtatások nem engedélyezhetők és nem hajthatók végre;
• a településrendezési tervek készítése során az ökológiai folyosók folytonosságát és
folyamatossá tételét ökológiai vizsgálatokra alapozva kell tervezni és biztosítani;
• a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és
építészeti tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten
kell érvényesíteni;
• a kialakult tájhasználat csak a természeti értékek sérelme nélkül változtatható meg,
a meglévő természetszerű művelési ágak (gyep, nádas, erdő, mocsár) megtartandók,
művelési ág váltása csak intenzívebb művelésűből a természetszerű irányában
engedélyezhető;
• a beépítésre szánt területek növelése és fejlesztése az ökológiai folyosó funkció
biztosítása mellett a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megőrzésével, a
tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével
történhet;
• szántóművelési ágú területen új beépítés nem helyezhető el, kertgazdasági övezetbe
sorolt területen a 2000 m2-nél kisebb telek nem építhető be;
• közlekedési építmények abban az esetben és olyan módon jelölhetők ki, ha a
magterület, a természetes és természetközeli élőhelyek fenntartása, valamint az
ökológiai kapcsolatok működése biztosítható;
• közlekedési építmények tájba illesztve, a terepi adottságokhoz alkalmazkodva
helyezhetők el, új építmény elhelyezése, műszaki infrastruktúra telepítése csak
tájba illesztve és a természetvédelmi hatóság és kezelő hozzájárulása alapján
történhet;
• 10 m magasságot meghaladó építmény - kizárólag kilátó rendeltetésű építmény,
víztorony kivételével - nem létesíthető, csarnok jellegű épület, reklámcélú építmény
elhelyezése nem engedélyezhető;
• a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, csak természetes és
környezetkímélő tájfenntartó módszerek és gazdálkodás alkalmazható;
• energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető.

c) a pufferterület övezetére vonatkozó ajánlások
1.

A nemzeti ökológiai hálózaton belül meghatározott pufferterületek fő funkciója a
védett természeti területek védőövezeteinek biztosítása, valamint a tájképvédelmi
szempontok érvényesítése. Védett természeti területek kijelölt védőövezetében a
védett természeti területet veszélyeztető vagy zavaró tevékenység nem, vagy csak a
természetvédelmi hatóság előírásainak megfelelően folytatható.
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Az övezetében a területet szennyező vagy veszélyeztető létesítmény nem helyezhető
el. Az övezetbe tartozó területeken a meglévő és nyilvántartott ásványvagyon
területeivel összhangban kell meghozni és érvényesíteni a térségi szabályozás
bányaművelésre vonatkozó előírásait. Az övezethez tartozó természeti területen
beépítésre szánt terület csak a gazdálkodással összefüggésben, a szennyvíz- és
hulladékkezelés megfelelő infrastrukturális feltételeinek biztosítása esetén jelölhető ki,
és minden építéssel járó tevékenység folytatásához a természetvédelmi hatóság
hozzájárulása szükséges. Az övezetben csak extenzív természetközeli, természet- és
környezetkímélő gazdálkodási módszereket célszerű alkalmazni. A kialakult
tájhasználatot megváltoztatni csak a természetes állapothoz közelítés érdekében
szabad. Ezen irányelvek érvényesítése érdekében a pufferterület övezete tekintetében az OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat országos övezetre, valamint a
pufferterület megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett - a következő
ajánlásoknak is érvényt kell szerezni:
• kiemelten kell érvényesíteni a látvány- és tájképvédelem (kilátás, rálátás)
szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind pedig az egyes
építmények megvalósítása során;
• művelési ág váltásához, művelés alól kivonáshoz és a művelés alól kivett terület
újrahasznosításához a természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges;
• védett természeti területen szántóművelési ágban építmény nem helyezhető el;
• energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető;
• kertgazdasági övezetbe sorolt területeken 1500 m2-nél kisebb telkek nem építhetők
be;
• új külszíni bányatelek nem állapítható meg;
• közlekedési építmények, új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek,
egyéb közművezetékek, építmények tájba illesztve a természetvédelmi hatóság által
meghatározott feltételekkel létesíthetők;
• csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem
engedélyezhető;
• a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, új hulladéklerakó,
hulladéktároló, hulladékkezelő telep - a biológiailag lebomló szerves anyagok
lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző létesítmény (komposzt
telep) kivételével-, valamint hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem
létesíthető;
• csak extenzív jellegű, természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek
alkalmazhatók, a kialakult tájhasználatot csak a természeti értékek sérelme nélkül
szabad megváltoztatni.

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Az OTrT előírásai szerint kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre
szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban
meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. E szabály érvényesítése
mellett az alábbi irányelvek figyelembevétele indokolt az övezet által érintett
továbbtervezésénél:
• Az övezet jó minőségű, árutermelésre alkalmas mezőgazdasági termőföldjeit a
településrendezési tervekben általános mezőgazdasági területként javasolt kijelölni.
Az általános mezőgazdasági területen a gazdasági épülettel beépíthető telek földrészlet minimális területét legalább 10,0 ha-ban javasolt meghatározni.
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• Az övezet által érintett területen
− csak a fenntartható minőségi termelést szolgáló - a talaj fizikai, kémiai, biológiai
védelmét biztosító - agrotechnikai módszerek alkalmazhatók;
− csak a termőhelyi adottságokat megőrző területhasználat folytatható;
− az övezetben művelés alóli kivonás csak kivételes esetben, a kivonást
szükségessé tevő létesítmény más módon való elhelyezésének lehetetlensége
esetén engedélyezhető (összhangban a termőföldek védelméről szóló törvény
„helyhez kötöttségi kivételt” megfogalmazó előírásával).
• Az övezetben - az OTrT-ről és a föld védelméről szóló törvénnyel összhangban beépítésre szánt terület kijelölése csak akkor javasolható, ha az:
− mezőgazdasági birtokközpont kialakítását, vagy helyi mezőgazdasági termékek
feldolgozását szolgálja,
− a mezőgazdaságra épülő turizmus (agroturizmus) fejlesztése érdekében
feltétlenül szükséges,
− a településfejlesztés másmódon nem, csak a kiváló termőhelyi adottságú
termőföldek igénybevételével oldható meg.
• Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeken erdősítés csak abban az esetben
javasolható, ha az erdőterületi átsorolás:
− a termőföldek védelmét vagy más mezőgazdálkodási érdekeket;
− környezetszennyezés elhárítását, környezeti kárenyhítést;
− az országos és térségi ökológiai hálózat folytonosságának kialakítását szolgálja.
• Az övezet területén beépítésre szánt területként kell biztosítani a még
rendeltetésszerűen működő mezőgazdasági üzemek, majorok fejlesztési
lehetőségét.
• Az övezet területén a termőföldek védelmét és a tájkép gazdagítását biztosító
fasorokat, védő erdősávokat, mezsgyéket meg kell őrizni. Ösztönözni kell a nagy
összefüggő mezőgazdasági termőföldek fasorokkal, mezsgyékkel, védő
erdősávokkal való tagolását.
• A mezőgazdasági területeket feltáró külterületi dűlőutak, vízelvezető árkok és
meliorációs létesítmények fenntartását biztosítani kell.
3. Közepes termőhelyi adottságú mezőgazdasági (mezőgazdálkodásra másodlagosan
alkalmas) terület övezete (új övezet)
A KGy. határozat 1.1. melléklete
1.

Az övezet területét indokolt a be nem épített területhasználatra és elsősorban a
mezőgazdálkodásra fenntartani. Amennyiben az övezet területét a művelés alóli
kivonással járó településrendezési művelet (övezeti átsorolás) érintené, célszerű a
fejlesztés egyéb reális alternatíváit kidolgozó területrendezési döntés-előkészítő
tanulmány elkészítése. Az átsorolást abban az esetben célszerű támogatni, amennyiben
a tanulmány bizonyítja, hogy más, az érintett övezeten kívüli, fejlesztésre alkalmasabb
terület nincs a településen.

2.

Az övezet területe településrendezési tervben mezőgazdasági területbe, ezen belül
általános övezetbe (Má) sorolandó, kivéve, ha történetileg kialakult művelési módja
(ültetvény, kert) a kertes besorolást teszi szükségessé.

105

106

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2011. február 28.

4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
1.

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületeken a beépítésre szánt területek kialakítása
és a külszíni bányászat is korlátozott. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet
tekintetében - az OTrT által meghatározott országos övezetre vonatkozó előírások
mellett - a következő ajánlások érvényesítendők:
• az övezetbe tartozó területeket az illetékes erdészeti hatóság állásfoglalása alapján a
tényleges kiterjedésnek megfelelően a településrendezési tervekben kell
pontosítani;
• az a) pontban lehatárolt területek a településrendezési eszközökben csak erdőterület
települési területfelhasználási egységbe sorolhatóak, ettől való eltérés csak
területrendezési hatósági eljárás alapján engedélyezhető.

5. Erdőtelepítésre elsődlegesen alkalmas terület övezete
Az övezet területére vonatkozóan az OTrT 19/A. §-a kimondja, hogy beépítésre szánt terület
csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető
ki.
1.

Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezet tekintetében - az OTrT által meghatározott
erdőtelepítésre alkalmas terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó előírásai
mellett - a következő a következő ajánlások érvényesítendők:
• nem sorolhatók az övezetbe mezőgazdálkodási szempontból kiváló termőhelyi
adottságú, illetve természetvédelmi alapon erdősítési szempontból korlátozott
területek;
• a településrendezési tervekben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, az övezet
területe tervezett erdőterületbe sorolandó, lehetőleg meglévő erdőterülethez
kapcsoltan;
• az erdőtelepítés megvalósulásáig az övezetben csak az erdőtelepítés lehetőségét
megőrző területhasználat folytatható;
• erdőtelepítést az élőhelynek megfelelő, természetesen kialakult őshonos fafajokból
álló erdőfoltok megőrzésével kell végezni, cél a minél inkább természetközeli új
erdőállományok létrehozása.

6. Erdőtelepítésre másodlagosan alkalmas terület övezete
A KGy. határozat 1.1. melléklete
1.

A településrendezési terv készítése során az erdősítendő területek kijelölésénél
figyelembe kell venni az övezet által érintett területeket. Célszerű az erdősítésre
másodlagosan alkalmas területet is a településszerkezeti terven erdőterületbe sorolni,
amennyiben ez a besorolás nem ellentétes más - a településfejlesztési koncepcióban
már elfogadott - településfejlesztési és rendezési cél teljesítésével.

7. Országos és térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület
1.

A területek újrahasznosításának célját és szabályait a jogszabályi előírások szerint
elkészítendő tájrendezési terv alapján a településrendezési tervben szükséges
meghatározni. A jelentős mértékben átalakított, roncsolt területek, tájsebek és műszaki
védelem nélküli hulladéklerakók rehabilitálása során a jelenleginél kedvezőbb, a
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környező területek adottságaihoz és területhasználatához illeszkedő újrahasznosítást
kívánatos megvalósítani, hangsúlyt helyezve a véderdők, védelmi célú zöldfelületek
létesítésére. A térségi rehabilitációs övezetbe soroltak az ökológiai rehabilitációt
igénylő területek is.
2.

Ezen irányelvek érvényesítése érdekében a térségi jelentőségű komplex
tájrehabilitációt igénylő terület övezete tekintetében - az OTrT által meghatározott
országos övezetre, valamint a megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett - a
következő ajánlásoknak is érvényt kell szerezni:
• a bányászattal érintett területen az újrahasznosítás célját, módozatait és szabályait a
bányatelek területére készített, az ásványvagyon-védelem tekintetében illetékes
hatóság által jóváhagyott tájrendezési - rekultivációs terv alapján a
településrendezési eszközökben kell meghatározni.
• az ökológiai rehabilitációt igénylő területeken beépítésre szánt terület nem jelölhető
ki, a rehabilitáció célja az élőhely rekonstrukció, vagy új, ökológiailag értékes
élőhely (feltételeinek) létrehozása. Az érintett területre tájrendezési tanulmányterv
és/vagy élőhely rekonstrukciós terv készítendő, amely a természetvédelmi hatóság
engedélyével valósítható meg.

8. Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
1.

A tájképvédelmi övezetekben új külszíni bányatelek létesítése kerülendő, csak
nemzetgazdasági érdekből, a táj- és természetvédelmi hatóság hozzájárulásával
lehetséges.

2.

Erdőterületen csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatást-oktatást
szolgáló épületek elhelyezése javasolható, a természeti értékek sérelme nélkül. Az
övezetben törekedni kell az erdőterületek növelésére és a mezőgazdasági területeken
belül a tájhagyományként értékelhető művelési ágak kialakult arányának megtartására
ill. visszaállítására. Művelési ág megváltoztatása, ill. más célú területhasználat csak az
adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, ill. a tájkarakter erősítése, valamint
közmű és közút építése érdekében engedélyezhető.

3.

A településrendezési tervekben szükséges lehatárolni az övezeten belül a kertes
mezőgazdasági területeket. A kertes mezőgazdasági területeken (volt zártkertek) tájba
illeszkedő, hagyományos építészeti megoldásokkal gyümölcs- és szőlőtermesztést, feldolgozást szolgáló épületek helyezhetők el. Új telekalakításkor 3000 m2-nél kisebb
teleknagyság nem javasolható, 1500 m2-nél kisebb telek beépítése nem kívánatos.

4.

Az övezetben a borvidéki településekre készülő rendezési tervekben I. és II.
szőlőkataszteri osztályba sorolt területein a szőlő művelési ág csak indokolt esetben, a
hegyközség engedélyével változtatható meg. Ha a terület jelenleg más művelési ágban
hasznosul, művelési ág váltás csak a szőlőtelepítés érdekében engedélyezhető.
Beépítésre szánt terület az övezet I-II. szőlőkataszteri osztályú szőlőterületein nem
alakítható ki.

5.

Új beépítésre szánt terület kijelölése csak a meglévő beépítésre szánt területhez
kapcsolódva javasolható. A települések beépítésre szánt területét csak a történelmi
településszerkezethez igazodva, az utcahálózat szerves folytatásaként célszerű növelni
a jelenlegi beépítési terület legfeljebb 20%-áig.
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6.

A természeti és tájképi értékek megőrzése érdekében a szomszédos települések közötti
külterületi beépítetlen szabad területek megőrzése, beépítésre szánt területeik
összenövésének megakadályozása szükséges. A különböző művelési ágú területeket,
mezőgazdasági táblákat elválasztó gyepűk, zöldsávok megtartása illetve kialakítása
szükséges, a mezőgazdasági tájfásítás meglévő elemei megtartandók, hiányzó elemei
pótlandók.

7.

A tájban megjelenő település sziluettjét megváltoztató bel- vagy külterületi magas (10
m-t meghaladó építménymagasságú) építmények elhelyezését kerülni kell, a
településrendezési tervekben a kialakult településképnek megfelelően javasolt
meghatározni az épületek magassági korlátozását (gerincmagasság).

8.

A több települést is érintő, egybefüggő térségi jelentőségű tájképvédelmi területek
esetében területfelhasználási egységek kijelölésénél a kilátás-rálátás adottságait
figyelembe vevő térségi szintű egyeztetés javasolt.

9.

Az új távvezetékek (energia- és hírközlő vezetékek) létesítésekor törekedni kell azok
terepszint alatti elhelyezésére, ha ez védendő értéket nem veszélyeztet. A kiépítendő
közlekedési utakat lehetőség szerint a geomorfológiai adottságokhoz igazodó
nyomvonalon kell vezetni. Ezen irányelvek érvényesítése érdekében a tájképvédelmi
területi övezetek tekintetében - az OTrT által meghatározott országos övezetre,
valamint a megyei övezetre vonatkozó előírások mellett - a következő ajánlásoknak is
érvényt kell szerezni:
• beépítésre szánt területek csak szigorú feltételekkel, a tájvédelmi szempontok
érvényesítésével jelölhetők ki;
• a művelési ág váltása, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak
megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter
erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében az illetékes természetvédelmi
hatóság hozzájárulásával engedélyezhető;
• a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és
építészeti tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten
kell érvényesíteni;
• a kialakult geomorfológiai formák, tájkép meghatározó elemek (hegygerinc,
domboldal, völgy stb.) megőrzendők;
• országos jelentőségű védett természeti területen a kertgazdasági terület övezetbe
sorolt területeken a 2000 m2-nél kisebb telek nem építhető be, szántóművelési ágú
területen építmény nem helyezhető el;
• új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a
tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti
hagyományok figyelembevételével történhet;
• új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint
hulladékártalmatlanító - a biológiailag lebomló szerves anyagok további
felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá
hulladékátrakó állomás kivételével - nem létesíthető;
• a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik
kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az
esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett
értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell
biztosítani;
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• csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem
engedélyezhető, a település helyi rendeletében rendelkezni kell a meglévő
tájékoztató táblák, köztárgyak, hirdetőberendezések lebontásáról, újak
elhelyezésének feltételeiről.
• A települések beépítésre szánt területén a településkép és a tájkarakter védelme
érdekében csarnok jellegű épület építése - látványtervvel igazoltan - tájba illesztve,
illetve növényzettel takartan engedélyezhető.
• A települések beépítésre nem szánt területén a tájkarakter védelme érdekében:
− terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja meg;
− 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (domborzati és növényzeti
adottságokhoz) illeszkedően lehet elhelyezni;
− a 10 méternél magasabb építmények vagy a 250 m2-nél nagyobb beépített
alapterületű építmények építési engedély iránti kérelméhez külön jogszabályban
meghatározott látványtervet kell mellékelni.
• A tervezett gyorsforgalmi utak és főutak elkerülő szakaszainak területét a TrT-ben
meghatározott települések közigazgatási területén kell biztosítani, - a nyomvonalak
biztosítása során ezek tájba illesztésére, a környezetvédelem szempontjainak és
követelményeinek érvényesítésére különös gondot kell fordítani.
• Az érintett települések szabályozási tervében szükséges lehatárolni a
településtörténeti, településszerkezeti és településképi értéket képviselő
településrészeket, objektumokat és azok védő övezetét, amelyek védelme a
településrendezési szabályozásban érvényesítendő.
• Az övezet területén, mind a már beépült, mind a nem beépített területeken,
biztosítani szükséges a tájképi adottságok, a történelmileg kialakult tájhasználat,
művelési mód, művelési ág arány, építési szokások megőrzését.
• A tájképvédelmi övezetbe tartozó települések rendezési terveihez a tájrendezési
terv keretében tájképvédelmi fejezetet kell készíteni.
• Erdőterületen csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatástoktatást szolgáló épületek elhelyezése javasolt a természeti értékek sérelme nélkül.
• Az övezet mezőgazdasági területein törekedni kell a művelési ágak kialakult
arányának megtartására.
• A művelési ág megváltoztatása, ill. más célú területhasználat csak az adottságoknak
megfelelő tájhasználat kialakítása, ill. a tájkarakter erősítése, valamint közmű és
közút építése érdekében támogatandó.
• Új beépítésre szánt területet a meglévő beépített területhez kapcsolódva javasolt
kijelölni. A települések beépítésre szánt területét csak a történelmi
településszerkezethez igazodva, az utcahálózat szerves folytatásaként indokolt
növelni.
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• Az övezetben a tájban megjelenő település sziluettjét megváltoztató bel- vagy
külterületi magas építmények elhelyezését kerülni kell, a településrendezési
tervekben a kialakult településképnek megfelelően javasolt meghatározni az
épületek magassági korlátozását (gerincmagasság).
• Az új távvezetékek (energia- és hírközlő vezetékek) létesítésekor minden olyan
esetben törekedni kell azok terepszint alatti elhelyezésére, ha ez védendő értéket
nem veszélyeztet.
• A kiépítendő közlekedési utakat lehetőség szerint a meglévő közlekedési
folyosókban kell kialakítani.
9. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület
1.

Az övezetbe tartozó települések szabályozási tervének készítése, ill. felülvizsgálata
során - még a védőzóna kijelölése előtt - figyelemmel kell lenni az érintett terület és a
vízbázis esetleges felszín alatti kapcsolatára. A kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi terület övezet pontos kiterjedését a településrendezési tervekben
kell rögzíteni a környezetvédelmi és vízügyi szakhatóság bevonásával a vonatkozó
jogszabályban rögzítettek figyelembevételével.

2.

Az övezeten belül a fokozottan érzékeny területeken figyelemmel kell lenni a tisztított
szennyvizek befogadóba vezetésekor a befogadó vízfolyás kis vízhozama miatt
esetlegesen bekövetkező szennyezés megakadályozására. A tisztított szennyvíz talajba
szivárgása, így közvetetten felszín alatti vízbe jutása főként Tés, Eplény, esetleg
Hárskút, Borzavár esetében okozhat szennyezést.

3.

Az övezet területén csak korlátozott vegyszer- és műtrágya-felhasználású,
környezetkímélő, extenzív mezőgazdasági tevékenység folytatható, amely megfelel a
növényvédelemről szóló jogszabályok előírásainak.

4.

Általában kívánatos felszámolni, vagy biztonságos védelemmel ellátni az ivóvízbázist
veszélyeztető minden tevékenységet.

5.

Országos jelentőségű vízbázisként javasolt nyilvántartani a Dunántúliközéphegységben rendelkezésre álló gazdag karsztvízkészletet. A vízkészlet
védelmében több megyére kiterjedő, egységes karsztvízvédelmi terület kialakítását
célszerű előirányozni. A védőövezettel érintett területen bármilyen építési engedély
kiadásához az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság
véleményét is javasolt megkérni.

6.

A javasolt egységes védőövezet és a távlati vízbázisként kijelölt Malomsok és térsége
által érintett, 2000 lakosegyenérték alatti szennyvíz-kibocsátású községek
agglomerációs települések sorába emelése ajánlott a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósíthatósági Program 2 évenkénti felülvizsgálata során,
hogy részesülhessenek agglomerációs településnek megfelelő támogatásban.

7.

A sérülékeny vízbázisok hirogeológiai védőterületén belül a szennyvízelvezetés, tisztítás terén fokozott védelem biztosítása szükséges.
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8.

Az eltérő környezeti érzékenységű - lehatárolt - területekre meghatározott
területhasználati szabályokat a településrendezési tervek övezeti szabályai
meghatározásánál érvényesíteni kell.

9.

A felszín alatti vízbázisok védőterületén a területhasználatra és a különböző
tevékenységekre vonatkozó szabályokat az érvényes kormányrendelet és ágazati
rendeletek alapján kell megállapítani.

10.

A vízbázisokat veszélyeztető szakszerűtlenül kialakított üzemelő és felhagyott
hulladéklerakók felszámolásáról gondoskodni kell.

10. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe
1.

Az övezetben csak környezetkímélő gazdasági tevékenység, korlátozott vegyszer- és
műtrágya-felhasználású mező- és erdőgazdálkodás ajánlott.

2.

A természetes vízfolyások mentén biztosítani kívánatos a védőterületek
természetközeli kialakításának, a vízfolyások revitalizációjának lehetőségét.

3.

Az építésügyi előírások megfogalmazása terén az eddigieknél nagyobb szigor és
körültekintőbb szabályozás szükséges az övezet által érintett településeken a területek
„elépítésének” megakadályozása és a környezetszennyezés mérséklése érdekében.

11. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
1.

Az ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezetének kijelölése során figyelembe
kell venni, hogy külszíni művelésű bányatelek csak a magterület, ökológiai folyosók
és világörökségi területen kívül jelölhető ki.

12. Kiemelt fontosságú meglevő honvédelmi terület
A más jogszabályokban rögzítetteken kívül a megyei területrendezési terv keretei között nem
szükséges további ajánlások megfogalmazása.
13. Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület: történeti települési
terület
1.

A kulturális örökség szempontjából fokozottan érzékeny területek zónájában a
régészeti értékek, műemléki értékek és védendő kultúrtájak együttesen, nagy
koncentrációban fordulnak elő, ezek együttes megóvása a cél.

2.

A kulturális örökség szempontjából érzékeny területek zónájában a kulturális örökség
értékeinek együttes előfordulása jelentős, ezeken a területeken a meglévő kulturális
örökségi értékek és a meglévő, ill. fejlődő települési környezet harmonikus
egyensúlyát kell biztosítani.

3.

A helyi (megyei, települési) kulturális örökség szempontjából érzékeny területek
zónájában a településrendezési tervek értékvizsgálataira alapozottan önkormányzati
rendelettel szükséges biztosítani a védendő települési, táji, természeti, építészeti,
néprajzi értékek megőrzését, továbbfejlesztését.
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4.

A kulturális örökség és a természeti környezet szempontjából érzékeny területeken
kerülni kell a település hagyományos szerkezetének, jellegének megváltoztatását, a
települések belterületének kiterjesztését és a közlekedési hálózat fejlesztéséhez kötődő
üzletközpontok, raktárbázisok céljára új beépítésre szánt területek kialakítását és
minden olyan beavatkozást, amely az ember által művelt táj, a falvak és a város
egyensúlyi helyzetét megbontja.

5.

A települések beépítésre szánt területe csak a történelmi településszerkezethez
igazodva, az utcahálózat szerves folytatásaként növelendő a feltétlenül szükséges
mértékig. Fontos a helyi beépítési és építészeti karaktert mutató elemek megőrzése, a
környezet alakításának szabályozásában a helyi karakter érvényesítése.

6.

Településkép-védelmi területen nagyobb léptékű szabályozási tervek készítése javasolt
(M=1:1.000).

7.

A történeti településmagok közterületein a közművek lehetőség szerinti rejtett többnyire föld alatti - vonalvezetése ajánlott a településképi megjelenés javítása
érdekében.

8.

A tájban megjelenő, település-sziluettet megváltoztató bel- és külterületi magasépítmények elhelyezését kerülni kell.

9.

Az egyes települések településrendezési terveiben a történetileg önálló települések,
településrészek között beépítetlenül maradó zöldsávokat vagy egyéb eltérő városképi
karaktert elősegítő szabályozást kell előirányozni.

10.

Az építészeti örökség helyi védelmét minden településnek önkormányzati rendeletben
kell biztosítani, a vonatkozó jogszabály adta lehetőséggel élve. A területi helyi
védelmet - a településrendezési tervek értékvédelmi vizsgálataira alapozottan - ki kell
terjeszteni:
− a településszerkezetre (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal,
településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület),
− a településképre (külső településkép, belső településkép, utcakép),
− a település táji környezetére (a település megjelenése a tájban, hagyományos
művelési módok, a növényzet és a természetes környezet),
− a településkarakter védelmére (a településszerkezet, a településkép elemei, formái,
anyagai, színvilága együttesen).

11.

Az egyedi védelem az építmény (épület vagy műtárgy) vagy ezek együttese egészére
vagy valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés, stb.), az építményhez
tartozó földrészletre, annak jellegzetes növényzetére, szobor, műalkotás, utcabútor
védelmére, egyedi tájérték védelmére terjedhet ki.

12.

A településrendezési tervekben az építési övezetek paramétereinek, az egyes
övezetekhez tartozó építménymagasságok meghatározásakor figyelemmel kell lenni a
település-sziluettek megőrzésére.
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13.

A helyi építési szabályzatokban rögzíteni kell, hogy a történeti településrészek
területén új közművek építése vagy a közművek rekonstrukciója csak rejtett (föld
alatti) vonalvezetéssel történhet.

14.

A népi építészet értékeinek megmentése kiemelt helyi feladat.

15.

A helyi védelem kiterjesztendő a sajátos épületekre, ill. építményekre, mint a majorok
épületei, a pajták és a vallási kisemlékek (keresztek, kálváriák), szobrok, temetők és
sírjelek.

16.

A műemlékek jogszabályban meghatározott vagy egyedileg kijelölt műemléki
környezetét a földhivatali nyilvántartásba be kell jegyezni, és a pontosított
műemlékjegyzéket hozzáférhetővé kell tenni.

14. Rendszeresen belvízjárta terület
1.

Az övezetbe tartozó területeket - vízügyi megalapozó tanulmányok felhasználásával le kell határolni (illetve a megyei övezeti lehatárolást pontosítani kell).

2.

Ezeket a lehatárolásokat a településrendezési tervek szerkezeti és szabályozási
munkarészei kidolgozásánál érvényesíteni kell mind a beépítésre szánt területek
kijelölésnél, mind az övezetbe tartozó területeken való építés differenciált
szabályozása kidolgozásánál.

3.

Az övezet állandó vagy időszakos vízborítású területeit vízgazdálkodási területként,
természetközeli területként, vagy korlátozott használatú területként kell szabályozni.

15. Nagyvízi meder
1.

Az övezet területén alkalmazni kell a nagyvízi medrek, parti sávok, fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról szóló rendelet előírásait.

2.

A nagyvízi meder beépítési korlátozásának a vonatkozó jogszabályi előírások
alkalmazásával eleget kell tenni.

3.

A településrendezési eszközökben olyan területhasználat kijelölése javasolt amely a
természetes és természetközeli élőhelyek védelmének elsődleges biztosítása mellett
(pl. korlátozott mezőgazdasági terület) az árvízi védekezés és a természetvédelem
kiemelt szempontjaival összhangban lehetőséget teremt a terület többcélú (mező-,
erdő-, gyep-, vadgazdálkodás, ártéri tájgazdálkodás) hasznosítására is.

4.

Vizsgálni javasolt a terület turisztikai potenciáljának lehetőségeit. Amennyiben az
árvízvédelem, valamint a természetvédelem követelményeibe és más jogszabályokba
nem ütközik, akkor a szabályozási tervekben célszerű lehetővé tenni a vizekkel
összefüggő, közösségi, rekreációs célú építmények (pl. vízitúrabázisok,
sátorozóhelyek) elhelyezését.

5.

Az övezet területén a vízminőség-védelem érdekében a vegyszerhasználatot korlátozni
kell.
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16. Földtani veszélyforrás területe
1.

Az övezet területén gondoskodni kell a meglévő fás növények védelméről és
fenntartásáról, továbbá talajvédő fásítások létesítéséről.

2.

A földtani veszéllyel potenciálisan veszélyeztetett területeken a csúszásveszélyt
kiváltó tényezők és a tervezett beavatkozás kapcsolatát vizsgálni kell. Ennek
függvényében szükséges a terület-felhasználást korlátozó előírásokat meghatározni a
településrendezési tervekben, illetve a létesítmények alapozását, a csúszást kiváltó
tényezők figyelembevételével megtervezni.

3.

Az érintett településrendezési tervek szabályozási tervében - a földtani és
ásványvagyongazdálkodási szakterületért felelős szerv aktualizált adataira alapozott részletes vizsgálattal meg kell határozni a földtani veszélyforrással érintett területek
határait.

4.

A településrendezési tervekben tervezni szükséges a felszíni vizek és belvizek
szakszerű elvezetésére szolgáló létesítményeket.

5.

Azon települések rendezési tervének megalapozásához, amelyek közigazgatási
területét a megyei tervben lehatárolt földtani veszélyforrás terület övezete érinti,
mérnökgeológiai és geotechnikai szakvéleményt kell készíteni.

6.

A ténylegesen veszélyeztetett területeket - az illetékes szakhatóság bevonásával - e
szakvélemény eredményeinek figyelembevételével - a megyei terv övezeti
lehatárolásának pontosításával - kell lehatárolni.

7.

A lehatárolt területeken a területfelhasználás és a területhasználat szabályainak
meghatározásánál a veszély elhárítására fokozott figyelmet kell fordítani. Az
alkalmazott tervi megoldásokat - e települések településrendezési terveiben
mérnökgeológiai és geotechnikai alátámasztó munkarészben kell összefoglalni.

8.

Az övezet területén fontos feladat a felszín növényborítottságának megőrzése és
növelése, valamint a csúszás veszélyeztetettsége fokozódásával járó beavatkozások
korlátozása.

17. Vízeróziónak kitett terület
1.

Az övezetben borvidék szőlőkataszter szerinti I. osztályú területén szőlőtelepítés és
szőlőművelés a talajvédelmi hatóság által előírt agrotechnikai feltételekkel (a sorok
lejtőre merőleges, rétegvonal irányú kialakításával, sorközök füvesítésével, teraszos
műveléssel) történhet.

2.

Az eróziónak erősen kitett lejtőkön lévő szántóterületeken gyepesítéssel, erdősítéssel
kell védekezni az erózió ellen. Azokon a szántókon, ahol nincs lehetőség a művelési
ág megváltoztatására, jó talajvédő növények (pillangósok, kalászosok) termesztésével,
valamint megfelelő agrotechnika alkalmazásával csökkentendő az erózióveszély.

3.

Hosszú távú cél a területen lehullott csapadék mind nagyobb hányadának helyben térségben - tartása, a településrendezési tervekben olyan területhasználati módok és
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műszaki megoldások javaslatának beépítése illetve azok alkalmazása, amely csökkenti
a lefolyási tényezőt.
4.

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítésével össze kell hangolni a szükséges
meliorációs és műszaki megoldásokat.

5.

A vízeróziónak kitett terület övezetében kiemelt célkitűzés a növényzettel való
borítottság megőrzése, illetve növelése.

6.

A művelési ág változások során az extenzívebb területhasználatokat kell előnybe
részesíteni. Ahol az nem ellentétes a táj és természetvédelem érdekeivel, ott
kiemelkedő jelentősége van az erdőtelepítésnek és a folyamatosan gyeppel borított rét,
legelőterületek növelésének.

7.

Az intenzív területhasználatok során kiemelt szerepe van a lejtőre merőleges - a
rétegvonalakkal párhuzamos - talajművelésnek, illetve szőlő és gyümölcsös
területeken a teraszok kialakításának.

8.

Az utak nyomvonalvezetésének kialakításánál, illetve az utak műtárgyai paraméterei
és műszaki megoldásai meghatározásánál is kiemelt feladat a lehullott csapadék
visszatartása, a talajba beszivárogni nem tudó víz elvezetésének késleltetése, ezzel a
talajvédelem érdekeinek érvényesítése.

18. Széleróziónak kitett terület
1.

Az övezethez tartozó települések rendezési tervének külterület-szabályozási tervében
gondoskodni kell a szántóterületeken a mezővédő erdősávok telepítéséről és a
meglévő szárazföldi ökológiai folyosók védelméről. A szántóterületeken alapvetően
sűrű térállású növénykultúrák (gabonafélék, lucerna stb.) termesztése javasolt.

2.

A mezővédő erdősávok létesítésének elsődleges szerepe a mezőgazdasági termelés
feltételeinek biztosítása. Az erdősávok telepítését a szélirányra merőlegesen, a táblák
kialakításával összehangoltan, a fafajok megválasztása tekintetében pedig a termőhelyi
adottságokat figyelembe vevő elegyarányokkal célszerű végezni.

3.

Különös figyelmet kell fordítani a gyepterületek megtartására, és a gyenge minőségű
szántóterületek gyepesítését elő kell segíteni.

4.

Az övezeten belül az ökológiai hálózat területein - különösen a védett természeti
területeken - erózió elleni védekezést szolgáló tevékenység csak a természetvédelmi
hatóság előzetes hozzájárulásának megfelelően végezhető.

5.

A véderdősávok kialakításának igénye a természetvédelmi célokkal is találkozik,
minthogy a védett területek átmeneti zónájaként telepíthetők (ld. ökológiai hálózat).

6.

A védelmi célú erdő- és gyepgazdálkodás mellett javasolt e területeken külterjes
mezőgazdasági területhasználat támogatása integrált, kímélő jellegű talajművelési,
tápanyag-gazdálkodási, és növényvédelmi eljárások alkalmazásának preferálásával,
megfelelő növényborítottság biztosításával.
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Az övezetbe tartozó területek jelentős része a talajvédelmi céloknak megfelelő rétlegelő, természetes gyep, illetve erdőterületeken, valamint erdőtelepítésre javasolt
területeken helyezkedik el. Kívánatos, hogy e területfelhasználás fennmaradjon, ill.
javasolt a fennmaradó területek ilyen irányú hasznosításának preferálása.

19. Honvédelmi terület
1.

A honvédségi területek környezetében a vonatkozó ágazati előírásoknak megfelelően
védőövezetet és ezen belül területhasználati korlátozásokat szükséges meghatározni
egyrészt a honvédelmi érdekekre tekintettel, másrészt a környező nem katonai
területeken folytatott tevékenységek és területhasználatok biztonsága érdekében.

2.

A megyei területrendezési terv a honvédelmi területek övezetében a vonatkozó ágazati
jogszabályok előírásain kívül külön szabályozást nem határoz meg.

3.

A hosszú távon is honvédelmi érdekű területeket - a megyei övezeti lehatárolás
pontosításával - a Honvédelmi Minisztérium Magyar Honvédség egyetértésével a
településrendezési tervekben kell lehatárolni.

4.

E területeket a településrendezési tervekben olyan - különleges - övezetbe kell sorolni,
amelynek szabályai biztosítják a honvédelem érdekeinek maradéktalan érvényesülését.

5.

E területek környezete csak olyan területfelhasználási egységbe sorolható, amely nem
ellentétes fenti érdekek érvényesülésével.

20. Szélerőművek telepítésére alkalmas terület övezete
A KGy. határozat 1.3. melléklete
1.

A szomszéd település(ek) belterületén, beépítésre kijelölt területén és 2000 m-es
környezetében (együttes tervezés esetén ez nem vonatkozik a tervezésben
résztvevőkre) szélerőművek nem telepíthetők.

2.

Védett természeti területek, Natura 2000 hálózat területe és ökológiai hálózat
területétől 1 km távolságra nem helyezhető el szélerőmű.

3.

A településszerkezeti tervben lehet kijelölni a szélkerekek elhelyezésére szánt szélerőmű telepítésére megvizsgálható - területet, és a szabályzatban kell
megfogalmazni, hogy hol, hány méter magas, milyen színű szélkerék helyezhető el,
illetve előírni az elvégzendő vizsgálatokat, hatástanulmányokat, valamint szabályozni,
hogy hol nem lehet szélerőművet elhelyezni. Az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 24.§ (3)
6.pontja szerinti különleges területet akkor kell kijelölni, ha a szélerőművekhez épület
is szükséges, egyébként nem.

4.

A szélerőművek telepítésére alkalmas terület egészét nem kell művelésből kivonni,
csak a műtárgyak által elfoglalt, s üzemeltetésükhöz szükséges és használt területeket.

5.

Szélerőmű telepítésekor a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
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Új szélerőműparkok létesítésekor a nagy-, közép-, és kisfeszültségű vezetékeket
kizárólag földkábelben szabad elhelyezni.

21. Együtt tervezhető térségek övezete (Veszprémi várostérség)
A KGy. határozat 1.2. melléklete
1.

Az övezetben szükséges összehangolni a tervezett lakó- gazdasági és rekreációs célú
területkínálatokat a túlkínálat és túlhasználat illetve a koordinálatlan településfejlődés
elkerülése érdekében. Új beépítésre szánt terület kijelölésének szükségessége az
övezet összes kínálatának figyelembevételével indokolandó az érintett
településrendezési tervek alátámasztó munkarészében.

2.

Az övezet területén ösztönözni kell az érintett települések együttes fejlesztési
koncepcióinak, programjainak és településszerkezeti terveinek készítését. A fenti
célokat szolgáló ingatlangazdálkodási megalapozást térségi szemlélettel szükséges
elvégezni.

3.

Javasolt, hogy a veszprémi várostérségben az „Együtt tervezhető térség” települései
kezdjék meg a térség egésze jövőképének végiggondolását. Alakítsanak ki közös
stratégiát az ingatlanspekuláció megelőzésére, a területi kínálatok szabályozására, a
településfejlesztési irányok, projektek meghatározására, a várható folyamatok
kézbentartására, a racionális és fenntartható gazdasági-logisztikai terület kínálat és
felhasználás kialakítására, a táj védelmére.

4.

Az együtt tervezhető térségek használják ki a több települést érintő együttes pályázati
és pályáztatási lehetőségeket, a fejlesztési források feltárási lehetőségeit és kistérségi
szinten is optimális felhasználását. Az együttes tervezés kiterjeszthető a terület- és
településtervezési, ingatlan- és gazdaságfejlesztési szinten túl a településszociológiai
és humánerőforrás gazdálkodási, oktatási és kulturális területekre is.

22. Együtt tervezhető térségek övezete (Turisztikai térség)
A KGy. határozat 1.2. melléklete
A megye területrendezési tervében lehatárolt olyan övezet sajátos irányelvekkel, ajánlásokkal,
amely a táji, települési karakter megőrzését és a természetközeli illetve kulturális turizmus
lehetőségeinek bővítését és minőségi fejlesztésének területi feltételeit biztosítja.
1.

Az övezetbe tatozó települések településrendezési tervezése során a Bakony tájképi
adottságaiból, magas erdősültségéből adódó potenciál hosszú távú megőrzését és a
turisztikai lehetőségek kihasználását egyaránt biztosító területfelhasználás, valamint
bel- illetve külterületi szabályozás meghatározása szükséges.

2.

Az érintett települések településrendezési eszközei készítése során a Somló-hegy
egyedülálló tájképi adottságainak, szőlő és borkultúrához kapcsolódó tradícióinak
megőrzését szükséges elősegíteni.
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3.

A meglévő települések megújulását és intenzitásnövekedését szükséges támogatni a
fejlesztési területek ötletszerű burjánzásával szemben. Ösztönözni kell a városi és
vidéki rekreáció fejlesztését, az ehhez szükséges területhasználati egységek kijelölését
az együttműködő településeken, különös tekintettel a turisztikai prioritású Zirc
környéki és Csabrendek környéki térségben.

4.

A komplex tájgazdálkodás elveinek érvényesítése során szükséges az erdő- és
mezőgazdálkodás táji arculatot megőrző módjainak preferálása.

5.

A bakonyi kistelepülések, zsáktelepülések nyugalmának és turisztikai vonzerejének
megőrzése érdekében a településekre jelentős mértékben zavaró átmenőforgalmat
vonzó úthálózati fejlesztések nem valósíthatók meg. A térség mellékúthálózata csak a
legszükségesebb mértékben bővíthető. Új útkapcsolati elemek tervezése során a
természetközeli turizmus bázisainak számító kistelepülések háborítatlanságának
megőrzésére kell törekedni.

6.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az üdülőterületek térségi szinten összehangolt
kijelölésére mind a Bakony, mind Csabrendek térségében. Az üdülőterületek jó
minősége érdekében ütemezett szabályozással csak akkor és akkora területen
keletkeztessen építési jogokat a településrendezési terv, amikor és amekkora területen
a minőségi turizmus megteremtésének és rentábilis működtetésének feltételei adottak
illetve tervezhető időtávon belül biztosíthatók.

7.

A helyi szabályozási tervekben a bakonyi kistelepülések karakteréhez nagyban
hozzájáruló népi építészeti emlékek megőrzését biztosító előírásokat kell alkalmazni.
A települések és a táj harmóniájának megőrzése érdekében új beépítésre szánt
területek kijelölése során törekedni kell a takarékosságra. Az építési előírások között
biztosítani kell kistelepülések esetében a turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
megvalósíthatóságát

8.

Az új épületeket a rendeltetés és a helyi építészeti és táji adottságokhoz igazodva kell
megtervezni, és az építési engedély iránti kérelemhez a külön jogszabályban
meghatározott látványtervet kell mellékelni.

9.

A településrendezési eszközök készítése során - a településképi-tájképi értékeken túl a speciális középhegységi adottságokhoz és erdősültségi viszonyokhoz illeszkedő
rekreáció (bakancsos turizmus, kerékpározás, erdei tanösvény, vendéglátás,
kerékpáros pihenő stb.) megteremtésének lehetőségeit is biztosítani szükséges.
Javasolt a bakonyi gyalogos és kerékpáros turizmus infrastruktúra egységes minőségi
és arculati szempontok szerinti kiépítése.

10.

A vízi közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos
építményeik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkarakter
védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek
és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével a terepszint alatti
elhelyezést kell biztosítani.
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A környezet védelmével kapcsolatos megyei irányelvek és ajánlások
•

•

•
•

•

•

•
•

•

A folyékony települési hulladékok korszerű, környezetkímélő kezelését az
adottságoktól függően differenciáltan kell megoldani. A szennyvízcsatorna-hálózattal
racionálisan elérhető településrészeken keletkező folyékony települési hulladékok
ártalmatlanítása - messzemenően figyelembe véve a környezetvédelmi és a
gazdaságossági érdekeket, hatékonyságot - részben térségi szennyvíztisztító telepeken,
részben helyi egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményben (lásd az Egyedi
Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról szóló jogszabály előírásait)
történhet.
A kommunális szennyvíztisztítókon keletkező szennyvíziszap a jogszabályi előírások
figyelembe vétele mellett történő hasznosítása távlatban is támogatható
környezetvédelmi irányelv.
Dögterek és dögkutak a megyében nem üzemeltethetők.
A nagy forgalmú országos főutak tervezett nyomvonalain várható közúti forgalom zajés rezgésterhelése sem a védett és védendő épített-, sem a védett és védendő természeti
környezetet nem zavarhatja. Új építések a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően történhet. A kialakult területhasználatból eredő környezeti konfliktusok zaj- és rezgésterhelés, légszennyezés - megoldása ágazati-, megyei és települési
szinten összehangolt és támogatott intézkedési tervek alapján lehetséges.
A jelenleg jellemzően a környezeti levegő jó minőségét védeni kell. A jogszabályi
előírásokra támaszkodva biztosítani kell, hogy a védendő lakó- és természeti
környezetet zavaró, új, potenciálisan, illetve ténylegesen légszennyező források
létesítésére ne kerüljön sor.
A megengedettnél nagyobb mértékben légszennyező, meglévő létesítményeknél
környezetvédelmi célú technológiai korszerűsítéssel, szükség esetén a tevékenység
felfüggesztésével gondoskodni kell arról, hogy a megyei területrendezési tervben
meghatározott térségi területfelhasználás, infrastruktúra hálózat, az övezeti
szabályozás maradéktalanul szolgálhassa az ember és a természeti környezetet adó
élővilág egészséges életterét.
A folyékony települési hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására használt
földgödrös leürítőket meg kellett szüntetni.
A szakszerű egyedi szennyvíz-kezelés tiltása esetén a racionálisan nem csatornázható
területeken a szennyvíz zárt rendszerű gyűjtését kell előírni. A szennyvizek kezelése
és ártalommentes elhelyezése érdekében gyűjtött folyékony települési hulladékok,
szennyvíz ártalmatlanítására részben a szennyvíztisztítókon előkezelő-fogadó műveket
szükséges kialakítani, részben a talajerő-utánpótlást jól hasznosító klasszikus
mezőgazdasági művelésű területeket szükséges kijelölni.
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti vizek minőségvédelme
szempontjából kiemelten érzékeny és érzékeny meghatározású települések területén a
potenciális és tényleges talajszennyező forrásokat föl kell számolni. Az érzékeny
területeket mentesíteni kell a talajba szakszerűtlenül és ellenőrizetlenül kerülő
szennyvizektől, ennek érdekében a helyben megoldást jelentő környezetkímélő
szennyvíz-ártalmatlanítási eljárás alkalmazásának feltételeit biztosítani kell.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
megyei közgyűlés elnöke
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1. függelék
A településközi mellékúthálózat fejlesztésre javasolt kapcsolatai
A településközi mellékúthálózat fejlesztésre javasolt kapcsolatai, amelyek kiépítéséről a helyi
testületek döntenek helyi érdekeik és anyagi lehetőségeik függvényében:
-

Malomsok - Sobor
Takácsi - Nagyacsád
Nagyacsád - 8405 j. ök. út (Kemeneshőgyész)
Egeralja - Dabrony
Marcalgergelyi - Külsővat
Vinár - Békás
Ganna - Bakonypölöske
Bakonyjákó - Döbrönte
Vaszar - Csót
Vaszar - Lovászpatona
Lovászpatona - Sokorópátka
Nagydém - Kajárpéc
Bakonynána - Olaszfalu
Bakonykuti - Várpalota (Inota)
Bakonykoppány - Fenyőfő
Bakonyszentlászló (Vinye) - Bakonyszentkirály
Pápateszér - Bakonyszentlászló
Lókút - 82. sz. főút
Nagytevel - Pápa (Tapolcafő)
Bakonyoszlop - Csatka
Csetény - Jásd
Márkó - Nemesvámos
Kislőd - Úrkút
Úrkút - Ajka (Jókaibánya)
Pusztamiske - Nemeshany - Tüskevár
Gyepükaján - Csabrendek (Nagytárkánypuszta)
Zalagyömrő - Kisvásárhely
Gógánfa - Mihályfa
Megyer - Hetyefő
Kisberzseny - Veszprémgalsa
Öskü – Várpalota
Doba - Oroszi
2. függelék

Közlekedési hálózatok tervlap
16/2011. (II. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről
szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény 23/B. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján Veszprém Megye Területrendezési Tervének megyei területrendezési
intézkedési javaslatairól a következő határozatot hozza. Ezzel egyidejűleg az 55/2005. (V.19.)
MÖK határozat hatályát veszti.
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I. A megyei területrendezési tervben foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedések
1.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1)
bekezdés (h) pontja szerint biztosítani kell a településrendezési tervek megyei tervvel
való összhangját. E folyamatos tevékenység érdekében a következő intézkedéseket
kell tenni:
(1) Az elfogadott megyei területrendezési terv, a megyei területrendezési szabályzat és a
megyei területrendezési ajánlások közzététele a megye hivatalos honlapján.

Határidő:
Felelős:

2011. március 30.
megyei főjegyző

(2) Települési önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások tájékoztatása a terv
alkalmazásának gyakorlati teendőiről.
Határidő:
Felelős:

2011. március 30.
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, az OTÉK szerinti
szabályozásra épülő, korszerű településrendezési tervvel rendelkezzen.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
megyei közgyűlés elnöke

(4) Az elfogadott megyei területrendezési terv információtartalmának feltöltése a területi
információs rendszerbe, adatcserére és elemzésre alkalmas fájlok készítése.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
megyei főjegyző

(5) Adatszolgáltatás a településrendezési tervek készítői, illetve az önkormányzatok
számára a jogszabályi előírások szerint:
- a jóváhagyott megyei területrendezési tervről,
- az elfogadott szabályozási ajánlásokról
Határidő:
Felelős:
2.

A megyehatáron átnyúló és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Veszprém megye területét
érintő területrendezési és területfejlesztési feladat-koordináció ellátása.

Határidő:
Felelős:
3.

folyamatos
megyei főépítész

folyamatos
megyei közgyűlés elnöke

A területrendezési terv hatályosulásának figyelemmel kísérése, négyévente jelentés
készítése a Közgyűlés részére.

Határidő:
Felelős:

2015. március 1.
megyei főépítész
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4.
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A megyei területrendezési terv legalább 5 évente történő (illetve az OTrT következő
felülvizsgálatához illeszkedő) felülvizsgálata.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
megyei közgyűlés elnöke

II. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálata
során érvényesítendő megyei javaslatok
5.

Veszprém Megye Közgyűlése kezdeményezi a Kormány felé, hogy az Országos
Területrendezési Terv soron következő felülvizsgálata során az alábbi javaslatokat
érvényesítse.
(1) Az OTrT törvény 12. § (2) pontja kerüljön kiegészítésre a „szélerőmű elhelyezéséhez
vizsgálat alá vonható terület” övezetével. Veszprém megyében a kedvező
széladottságok alapján szélerőművek létesítésére fokozott az igény. A telepítés
szabályozására megyei területrendezési szempontból kiemelten indokolt lenne.

Határidő:
Felelős:

jelen határozat hatályba lépését követően folyamatos
megyei közgyűlés elnöke

(2) Az OTrT törvény soron következő felülvizsgálata során a megye területén számottevő
területi kiterjedésben lévő ún. roncsolt felszínek (felhagyott bányaterületek,
meddőhányók, zagytározók) területrendezési kezelésére megoldást biztosítson.
Határidő:
Felelős:

jelen határozat hatályba lépését követően folyamatos
megyei közgyűlés elnöke

(3) Az OTrT szerkezeti tervén Pápa belterületén áthalad a Sárvár (84. sz. főút) Celldömölk térsége - Pápa – Kisbér - Környe - Tatabánya - Tát (105. sz. főút) új főút.
Kezdeményezni kell a város szerkezeti terve és a megyei terv alapján ennek a
nyomvonalnak a keleti elkerülő út nyomán való vezetését.
Határidő:
Felelős:

jelen határozat hatályba lépését követően folyamatos
megyei közgyűlés elnöke

III. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény soron
következő felülvizsgálata és módosítása során kezdeményezni kell azokat a
változtatásokat, amelyek Veszprém megye érdekeit szolgálják.
6.

Az Ország Szerkezeti Terve soron következő módosításánál korrigálni kell az egyedi
hibákat, amelyeket a terv (egyes) az országos érdekeltségű műszaki infrastruktúra
hálózatok és egyedi építmények (pld: a Várpalotai erőmű) besorolásában tartalmaz. A
módosítás során érvényesíteni kell a megye érdekeit, a megyei területrendezési
tervben megfogalmazott szakmai javaslatok figyelembevételével.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
megyei közgyűlés elnöke
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17/2011. (II. 24.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat
Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája megnevezésű költségvetési szervet
2011. június 30. napjával jogutód nélkül megszünteti. A költségvetési szervhez rendelt
önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Veszprém
Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Intézménygazdálkodási csoport látja
el.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megszüntetésnek megfelelően a
Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája
megszüntető okiratát 2011. június 30-i hatállyal az 1. melléklet szerint elfogadja.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája
jogutódja a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az alapító szerv, azaz a
Veszprém Megyei Önkormányzat. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. június
30-i leltár szerinti állapotnak megfelelő összegben és tartalommal átveszi a megszűnő
költségvetési szerv teljes készletállományát, valamint követelésállományát és teljes
kötelezettségállományát, amelyekért teljes felelősséggel tartozik.
A megszűnő intézmény valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben
kifejezett tartozását a költségvetési szerv megszűnését követően a Veszprém Megyei
Önkormányzat köteles rendezni.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája
2011. évi előirányzat- és pénzmaradványával a megszűnést követően a Veszprém
Megyei Önkormányzat rendelkezik.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megszűnő Veszprém Megyei
Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája feladatainak ellátására
a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalát jelöli ki.
A megszűnő költségvetési szerv 2011. június 30. napja után kötelezettséget nem
vállalhat.
A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megszüntető okirat érintettek
részére történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a megszüntető okirat megküldésére: 2011. március 6.
a megszüntető okirat közzétételére: azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat
Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája megnevezésű költségvetési szervnél
5,5 fős létszámcsökkentést rendel el két lépcsőben. Első lépcsőben 3 fő, a második
lépcsőben 3 fő, köztük 1 fő részfoglalkoztatású közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetéséről intézkedik, ezzel az intézmény engedélyezett létszámát 6,5 főről 1
főre csökkenti.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a létszámcsökkentési döntés
meghozatalát megelőzően az intézményei létszámhelyzetét és az intézmények közötti
tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét megvizsgálta. Mivel az
intézmények létszámhelyzete alapján az intézmények között létszám- és álláshely
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átcsoportosításra nincs
létszámcsökkentésről.
Határidő:

Felelős:

lehetőség,

döntött

a

felmentéssel

2011. február 28.

együtt

járó

a munkáltatói intézkedés megtételére
az első lépcsőben megvalósuló 3 fő létszámcsökkentéssel
érintett közalkalmazott esetében: 2011. március 31.
a második lépcsőben megvalósuló 3 fő létszámcsökkentéssel
érintett közalkalmazott esetében: 2011. május 1-30.
az intézmény igazgatója

5. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító
okiratának és Ügyrendjének, továbbá a Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca
környéki intézményei gazdasági irodájához rendelt önállóan működő költségvetési
szervek alapító okiratainak módosításait terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2011. április 21.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

18/2011. (II. 24.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat
Idősek Otthona (Devecser, Petőfi tér 5.), a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek
Otthona és Módszertani Intézménye (Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.), a Veszprém
Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1.), és a
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Szőc, Határvölgy 1.) megnevezésű
költségvetési szerveket 2011. július 1. napjától önálló telephelyként a Veszprém Megyei
Önkormányzat Idősek Otthona (Pápakovácsi, Attyapuszta 4.) megnevezésű költségvetési
szervbe beolvasztja.
Az átalakítást követően a Devecser, a Külsővat, a Peremartongyártelep és a Szőc
székhelyű, időskorú személyek bentlakásos és átmeneti ellátását biztosító intézmények
vonatkozásában jogutód költségvetési szervnek a megyei közgyűlés a Pápakovácsi,
Attyapuszta 4. székhelyű intézményt jelöli ki. A jogutód pápakovácsi költségvetési szerv
elnevezését a megyei közgyűlés a „Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak
Egyesített Szociális Intézménye” névre módosítja.
Határidő:
Felelős:
2.

2011. július 1.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat
Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona (Lesencetomaj, Kossuth u. 95.), a
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (Sümeg-Nyírlakpuszta),
és a Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona (Veszprém,
Tüzér u. 44.) megnevezésű költségvetési szerveket 2011. július 1. napjától önálló
telephelyként a Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos
Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Dáka, Dózsa
György út 80.) megnevezésű költségvetési szervbe beolvasztja.
Az átalakítást követően a Lesencetomaj, a Sümeg-Nyírlakpuszta és a Veszprém
székhelyű, pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek bentlakásos ellátását biztosító
intézmények vonatkozásában jogutód költségvetési szervnek a megyei közgyűlés a Dáka,
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Dózsa György út 80. székhelyű intézményt jelöli ki. A jogutód dákai költségvetési szerv
elnevezését a megyei közgyűlés a „Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos
Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye” névre módosítja.
Határidő:
Felelős:
3.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átalakításnak megfelelően a
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Devecser, Petőfi tér 5.), a Veszprém
Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye (Külsővat, Béri
Balogh Ádám u. 1.), a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona
(Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1.), a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek
Otthona (Szőc, Határvölgy 1.), a Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek
és Fogyatékosok Otthona (Lesencetomaj, Kossuth u. 95.), a Veszprém Megyei
Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (Sümeg-Nyírlakpuszta), és a Veszprém
Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona (Veszprém, Tüzér u. 44.)
megnevezésű intézmények átalakító okiratát 2011. június 30-ai hatállyal a 3.-9. számú
melléklet tartalmának megfelelően fogadja el.

Határidő:
Felelős:
4.

2011. július 1.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2011. június 30.
Az átalakító okiratok megküldésére: 2011. március 06.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 2/A. § (3) bekezdésében és a 93. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzat szociális intézményei alapító okiratának
2011. július 1-jétől hatályos módosítását az alább megjelölt változtatásokkal jóváhagyja:
I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi, Attyapuszta 4.
─ 1. Költségvetési szerv neve pontban a „Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek
Otthona” megnevezést „Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített
Szociális Intézménye” névre módosítja, a „Telephelyei” megnevezést törli,
─ 3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontba rögzíti a beolvasztott
intézmények nevét, székhelyét:
− Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona
8460 Devecser, Petőfi tér 5.
− Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani
Intézménye
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.
− Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona
8182 Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1.
− Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona
8452 Szőc, Határvölgy 1.
─ 6. Tevékenység típusai pontjából törli: a „841901-1 Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások elszámolásai” megnevezésű szakfeladatot, és az „561000-3
Éttermi mozgó vendéglátás” megnevezésű szakfeladatot, továbbá az „562917-2

125

126

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2011. február 28.

Munkahelyi étkeztetés” megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé
és megjelölését „562917-1 Munkahelyi étkeztetés”-re, módosítja, továbbá kiegészíti a
„873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása” szakfeladattal és a „855932-1 Iskolarendszeren
kívüli szakmai oktatás” szakfeladattal, valamint törli a „Kiegészítő tevékenység” és a
„Kisegítő tevékenység” kategóriákat,
─ 10. Típus szerinti besorolása pontjából törli a „Típus szerinti besorolása”
megnevezést, valamint törli a „Tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató”, továbbá
a „Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény” meghatározásokat, valamint a
„Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” megnevezést „Gazdálkodási jogköre”
megnevezésre módosítja.
─ 13. pontjában „Az intézményvezető kinevezésének rendje A megyei közgyűlés a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, nyilvános
pályázat útján határozatlan időre intézményvezető munkakörbe nevezi ki.” szövegrész
helyébe „Az intézményvezető megbízásának rendje:
A megyei közgyűlés a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, nyilvános
pályázat útján határozott időre – legfeljebb öt évre – intézményvezető beosztással bízza
meg.”
─ 15. „Az intézménybe maximálisan felvehető engedélyezett ellátotti létszám” alatti
pontot átszámozza „16” szám alatti pontra, és törli az „Időskorúak ápoló-gondozó
otthona: 112 fő” megnevezést, továbbá meghatározza „Az intézménybe maximálisan
felvehető engedélyezett ellátotti létszám”-ot: „736” fő-ben, és kiegészíti „Ezen belül: A
székhelyen (Pápakovácsi, Attyapuszta 4.) időskorúak ápoló-gondozó otthona: 112 fő, Az
1. számú telephelyen (Devecser, Petőfi tér 5.) időskorúak ápoló-gondozó otthona: 100 fő,
A 2. számú telephelyen (Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.) időskorúak ápoló-gondozó
otthona: 198 fő, A 3. számú telephelyen (Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1.)
időskorúak ápoló-gondozó otthona: 150 fő, Időskorúak átmeneti elhelyezést biztosító
részlege: 16 fő, A 4. számú telephelyen (Szőc, Határvölgy 1.) időskorúak ápoló-gondozó
otthona: 160 fő” engedélyezett létszámmal.
─ „16.” számú pontot átszámozza „17.”számú pontra.
─ Új „15” pont alatt „Telephelyei” kategória alatt felsorolja a „8460 Devecser, Petőfi tér
5.”, „9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.”, 8182 Peremartongyártelep, Harangvirág
u. 1., 8452 Szőc, Határvölgy 1. telephelyeket.
II. Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek,
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye Dáka, Dózsa Gy. u. 80.
─ 1. Költségvetési szerv neve pontban a „Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány
Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye”
megnevezést „Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye névre módosítja,
─ 3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontban kiegészíti a beolvasztott
intézmények nevét, székhelyét:
− Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai
Betegek és Fogyatékosok Otthona
8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 95.,
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− Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona
8330 Sümeg-Nyírlakpuszta,
− Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó
Otthona
8200 Veszprém, Tüzér u. 44.
─ 6. Tevékenység típusai pontjából törli a „960100-3 Textil, szőrme mosása, tisztítása”
megnevezésű szakfeladatot, továbbá az „562917-2 Munkahelyi étkeztetés” megnevezésű
szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és megjelölését „562917-1
Munkahelyi étkeztetés”-re, módosítja, valamint törli a „Kiegészítő tevékenység” és a
„Kisegítő tevékenység” kategóriákat, kiegészíti a „881013-1 Fogyatékossággal élők
nappali ellátása” szakfeladattal, a „856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység”
szakfeladattal, a „856012-1 Korai fejlesztés, gondozás” szakfeladattal, a „856013-1
Fejlesztő felkészítés” szakfeladattal, a „873028-1 Fogyatékossággal élők egyéb
bentlakásos szociális ellátása” szakfeladattal, a „889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás”
szakfeladattal.
─ 10. Típus szerinti besorolása pontjából törli a „Típus szerinti besorolása”
megnevezést, valamint törli a „Tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató”, továbbá
a „Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény” meghatározásokat, valamint a
„Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” megnevezést „Gazdálkodási jogköre”
megnevezésre módosítja.
─ 13. pontjában „Az intézményvezető kinevezésének rendje A megyei közgyűlés a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, nyilvános
pályázat útján határozatlan időre intézményvezető munkakörbe nevezi ki.” szövegrész
helyébe „Az intézményvezető megbízásának rendje:
A megyei közgyűlés a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, nyilvános
pályázat útján határozott időre – legfeljebb öt évre – intézményvezető beosztással bízza
meg.”
─ 15. Telephelyei pontot kiegészíti a 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 95., 8330 SümegNyírlakpuszta, 8200 Veszprém, Tüzér u. 44. telephelyekkel.
─ 16. Az intézménybe maximálisan felvehető engedélyezett ellátotti létszám pontban
módosítja a „343 fő” meghatározott létszámot „737 fő”-re, továbbá az „Ezen belül”
kifejezés alatt kiegészíti „Az 5. számú telephelyen (Lesencetomaj, Kossuth u. 95.)
Fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona: 196 fő,
Fogyatékos személyek nappali ellátása 10 fő”, „A 6. számú telephelyen (SümegNyírlakpuszta) Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona: 115 fő”, „A 7. számú
telephelyen (Veszprém, Tüzér u. 44.) Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona: 67
fő, Fogyatékos személyek nappali ellátása: 6 fő” engedélyezett létszámmal.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

127

128

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

2011. február 28.

5. A megyei közgyűlés 2011. július 1-jei hatállyal, a 10.-11. számú melléklet tartalmának
megfelelően módosítja, és elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek
Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye és a Veszprém Megyei Önkormányzat
Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
megnevezésű intézmények egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Devecser, Petőfi tér 5.), a
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye
(Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.), a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek
Otthona (Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1.), és a Veszprém Megyei
Önkormányzat Idősek Otthona (Szőc, Határvölgy 1.) megnevezésű intézmények
valamennyi joga és kötelezettsége tekintetében jogutód – ideértve vagyoni jogokat és
kötelezettségeket, valamint az előirányzatok feletti rendelkezési jogokat is – a
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális
Intézménye. Az intézmény elismert és nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett
tartozásainak megfizetése a jogutód intézményt terheli.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona
(Lesencetomaj, Kossuth u. 95.), a Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai
Betegek Otthona (Sümeg-Nyírlakpuszta), és a Veszprém Megyei Önkormányzat
Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona (Veszprém, Tüzér u. 44.) megnevezésű
intézmények valamennyi joga és kötelezettsége tekintetében jogutód – ideértve
vagyoni jogokat és kötelezettségeket, valamint az előirányzatok feletti rendelkezési
jogokat is – a Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai
és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye. Az intézmény elismert és nem vitatott
pénz- vagy pénzben kifejezett tartozásainak megfizetése a jogutód intézményt terheli.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Devecser, Petőfi tér 5.), a
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye
(Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.), a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek
Otthona (Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1.), a Veszprém Megyei Önkormányzat
Idősek Otthona (Szőc, Határvölgy 1.), a Veszprém Megyei Önkormányzat
Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona (Lesencetomaj, Kossuth u. 95.), a
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (SümegNyírlakpuszta), és a Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó
Otthona (Veszprém, Tüzér u. 44.) intézmények az önállóan működő és gazdálkodó
intézményekkel létrejött megállapodásukban foglaltak szerint 2011. június 30. napjáig
vállalhatnak kötelezettséget. 2011. június 30. napja után kötelezettséget nem
vállalhatnak.
A megyei közgyűlés felkéri a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona
(Pápakovácsi, Attyapuszta 4.) és a Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona”
Fogyatékosok Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
igazgatóit, hogy az intézmények módosított alapító okiratának megfelelően
gondoskodjanak az intézmények dokumentumainak módosításáról, illetve a Szervezeti és
Működési Szabályzatokat, a Szakmai Programokat és a Házirendeket a változásoknak
megfelelően dolgozzák át, és jóváhagyásra terjesszék be a közgyűlés Humán Erőforrás
Bizottsága elé.
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A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosított alapító okiratok,
valamint az átalakító okiratok érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

6.

A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy kezdeményezze a Devecser, Külsővat,
Pápakovácsi, Peremartongyártelep és Szőc székhelyű intézmények egyesítésével
létrehozott, Pápakovácsi, Attyapuszta 4. székhelyű Veszprém Megyei Önkormányzat
Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye, valamint a Dáka, Lesencetomaj,
Sümeg-Nyírlakpuszta és Veszprém székhelyű intézmények egyesítésével létrehozott,
Dáka, Dózsa György u. 80. székhelyű, Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos
Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye ismételt működési
engedélyének a kiadását.

Határidő:
Felelős:
7.

2011. június 30., illetve 2011. július 1.
az alapító okirat megküldésére 2011. március 6.
az SZMSZ, Szakmai Programok, Házirendek benyújtására: 2011. július 1.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Forsthoffer Erzsébet igazgató
Hanich Ferenc igazgató

2011. június 1.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a devecseri 620/4 a külsővati 299,
306/2, 311, 368, 539, 1104, a peremartoni 03/2, és a szőci 083/29, 083/31, 083/32,
083/33, 083/34, 055, 056, 057, 058, 060, 062, 2402 helyrajzi számon nyilvántartott
ingatlanok használati jogát a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak
Egyesített Szociális Intézménye,
a lesencetomaji 426, 1124/5, a sümeg-nyírlakpusztai 0225/1, 0225/2, 0228/4 és a
veszprémi 2191/7 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok használati jogát a Veszprém
Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek
Integrált Intézménye használatába adja át.
A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az intézményi integrációból eredő
változásokat a vagyonkataszterben és a vagyonrendelet függelékén vezesse át.

Határidő:
Felelős:
8.

2011. július 1.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Forsthoffer Erzsébetet, a
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi igazgatóját, hogy az
idősotthoni intézmények egyesítéssel megvalósuló integrációjának az előkészítése
érdekében a szükséges koordinációs feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat
Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye vonatkozásában, és Hanich Ferencet,
a Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek,
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka igazgatóját, hogy a
fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményei egyesítéssel
megvalósuló integrációjának az előkészítése érdekében a szükséges koordinációs
feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye vonatkozásában lássák el.

129

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

130

2011. február 28.

A megyei közgyűlés felkéri a dákai és a pápakovácsi intézmények igazgatóit, hogy az
átszervezés érdekében az intézkedésekkel kapcsolatos szervezési feladatokat készítsék
elő, és az intézmények egyesítésével kapcsolatos szervezet-átalakítási és a minimum
létszámszükségletre vonatkozó, gazdaságossági számításokon alapuló javaslatukat
terjesszék be a megyei közgyűlés soron következő ülésére.
Határidő:
Felelős:
9.

2011. április 21.
Forsthoffer Erzsébet igazgató
Hanich Ferenc igazgató

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító
okiratának és Ügyrendjének módosítását terjessze a közgyűlés elé.

Határidő:
Felelős:

2011. április 21.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

19/2011. (II. 24.) MÖK határozat
1. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. 5.
mellékletének 7. pontjában foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat
pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri hozzájárulás
igénylésére.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a feladatellátás racionális megszervezése érdekében
az alábbi létszámcsökkentést, illetve álláshelyek megszüntetését határozta el.
Az önkormányzat neve és címe:

Veszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
A 14/2008. (II. 21.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést

4848,5 fő

követően engedélyezett létszám:

4839,5 fő

A 11/2008. (IV. 28.) rendeletben engedélyezett létszám:

3206,5 fő

A 61/2008. (IV. 24.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

3203,5 fő

A 15/2008. (VI. 13.) rendeletben engedélyezett létszám:

3219 fő

A 94/2008. (VI. 12.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően engedélyezett létszám:

3189,5 fő

A 131/2008. (IX. 18.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően a 17/2008. (IX. 24.) rendeletben engedélyezett létszám:

3128,5 fő

A 172/2008. (XI.13.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést
követően a 2/2009. (II. 25.) rendeletben engedélyezett létszám:

3122 fő

A 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 25.) rendeletben
engedélyezett létszám:

3089,25 fő

A 6/2009. (III. 27.) rendeletben engedélyezett létszám:

3089,25 fő

A 10/2009. (VI. 25.) rendeletben engedélyezett létszám:

3070,25 fő

A 23/2009. (IX. 24.) rendeletben engedélyezett
létszám:

3059,25 fő

A 24/2009. (XI. 23.) rendeletben engedélyezett
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létszám:

3051,25 fő

A 194/2009. (XII. 17.) MÖK határozattal elrendelt
létszámcsökkentést követően az 1/2010. (II. 23.)
rendeletben engedélyezett létszám:

3042,35 fő

A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 23.)
rendeletben 2009. december 31-én
engedélyezett létszám:

3042,35 fő

A 43/2010. (II. 18.) MÖK határozattal elrendelt
létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

3015,55 fő

A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 23.)
rendeletben a 43/2010. (II. 18.) MÖK határozatban
elrendelt létszámcsökkentést követően
2010. január 1-jén engedélyezett létszám:

2997,35 fő

A 8/2010. (IV. 28.) rendeletben
engedélyezett létszám:

2995,35 fő

A 86/2010. (IV. 22.) MÖK határozattal elrendelt
létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

2993,35 fő

A 12/2010. (VI. 22.) rendeletben engedélyezett létszám:
A 181/2010. (XI. 16.) MÖK határozattal módosított
156/2010. (VIII. 5.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést követően a 16/2010. (XI. 18.) rendeletben
engedélyezett létszám:

2988,35 fő

2961,35 fő

A 231/2010. (XII. 15.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

2952,35 fő

Felmentettek pályázatban szereplő létszáma:

3 fő

a.) Az intézmény neve és címe:

Veszprém Megyei Pedagógiai
Intézet és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

74,5 fő

A 131/2008. (IX. 18.) MÖK határozattal elrendelt
létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

69,5 fő

Felmentettek pályázatban szereplő létszáma:
b.) Az intézmény neve és címe:

1 fő
Veszprém Megyei Önkormányzat
Hivatala
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

A 2010. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:

89 fő

A 231/2010. (XII. 15.) MÖK határozattal elrendelt létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:

80 fő

Felmentettek pályázatban szereplő létszáma:

2 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 3 fős létszámcsökkentésből eredő kifizetések
biztosítására nyújtja be pályázatát.
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3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a létszámcsökkentési döntés
meghozatalát megelőzően az intézményei létszámhelyzetét és az intézmények közötti
tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét megvizsgálta és mivel az
intézmények létszámhelyzete alapján az intézmények között létszám- és álláshelyátcsoportosításra nincsen lehetőség, döntött a felmentéssel együtt járó
létszámcsökkentésről.
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél és önkormányzati
hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak –
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli –
foglalkoztatására nincs lehetőség.
5. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja az érintett intézmények vezetőinek
figyelmét arra, hogy a pályázattal érintett létszámcsökkentés végleges, a megszüntetett
álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Határidő:
Felelős:

2011. április 12.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

20/2011. (II. 24.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelésében lévő
önkormányzati tulajdonú eszközök 2010. január 1. – 2010. december 31. közötti időszakra
elszámolt értékcsökkenéséből, 52.693.360 Ft-ot, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú
lejáratú kötelezettséget, illetve tartalékképzést enged el.
2. A tulajdonos felhívja a Zrt vezetésének figyelmét, hogy a jövőben a gazdasági lehetőségei
arányában a vagyonkezelésbe adott eszközökön végezzen felújításokat, annak érdekében,
hogy azok állaga ne romoljon, és ezáltal tegyen eleget a visszapótlási kötelezettségének.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Rácz Jenő főigazgató

21/2011. (II. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a társulásban
működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének
módosításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a
Zirc Városi Önkormányzatnak.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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22/2011. (II. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és 443.697 ezer Ft bevételi,
valamint 443.697 ezer Ft kiadási főösszeggel, 120 fős létszámkerettel egyetért a társulásban
működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének
megállapításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg
a Zirc Városi Önkormányzatnak.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
23/2011. (II. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Somló-környéki Többcélú Kistérségi
Társulással 2011. június 30-áig terjedő időszakra pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátására a mellékletben foglaltak szerint megállapodást köt. A Közgyűlés felhatalmazza
Elnökét a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

24/2011. (II. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém megye
környezetvédelmi programja 2011-2016 tárgyú előterjesztést, a közgyűlés a környezetvédelmi
programot jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei környezetvédelmi program elfogadásáról értesítse
a települési önkormányzatokat és az érintett hatóságokat.
Határidő:
Felelős:

2011. március 18.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

25/2011. (II. 24.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 46/2007. (IV. 19.) 2. pontja, 86/2008. (VI.
12.) 2. pontja, 165/2008. (IX. 18.), 48/2009. (IV. 23.) 3. pontja, 217/2009. (XII. 17.), 42/2010.
(II. 18.), 92/2010. (IV. 22.) 2. pontja, 166/2010. (IX. 16.), 224/2010. (XII. 15.), 228/2010.
(XII. 15.) 3. f) – t), 4-6 pontjai, 231/2010. (XII. 15.) 1. pontja, 233/2010. (XII. 15.) 6-8.
pontjai, 240/2010. (XII. 15.), 2/2011. (I. 27.), 3/2011. (I. 27.), 5/2011. (I. 27.), 6/2011. (I. 27.),
7/2011. (I. 27.), 8/2011. (I. 27.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés
elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.
A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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III. MELLÉKLETEK
2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet melléklete
3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet mellékletei
4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet mellékletei
5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1.1 – 1.15. mellékletei. A rendelet további 2., 3.1 – 3.15. mellékletei,
valamint az 1. függeléke a www.veszpremmegye.hu honlapon a Megye/Rendezési
Terv/Veszprém Megye Területrendezési Terve menüpont alatt megtalálhatók.
6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1 – 3. sz. mellékletei
15/2011. (II. 24.) MÖK határozat 1-3. sz. mellékletei a www.veszpremmegye.hu honlapon a Megye/Rendezési
Terv/Veszprém Megye Területrendezési Terve menüpont alatt megtalálhatók.
17/2011. (II. 24.) MÖK határozat 1. sz. melléklete
18/2011. (II. 24.) MÖK határozat 3 – 11. sz. mellékletei
23/2011. (II. 24.) MÖK határozat mellékletei
24/2011. (II. 24.) MÖK
határozat
mellékletei
a
www.veszpremmegye.hu
honlapon
az
Önkormányzat/Koncepciók/Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2011-2016
menüpont alatt megtalálhatók.
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