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VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
TARTALOM
I. SZEMÉLYI RÉSZ
49/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
51/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
66/2005. (V. 26.) MÖK határozat:

A Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának megbízásáról
A Kabóca Bábszínház igazgatói állásra kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról
A Kabóca Bábszínház igazgatójának megbízásáról

II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
4/2005. (V. 27.) rendelet:
5/2005. (V. 27.) rendelet:

Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
1/2005.(II.23.) rendeletének módosításáról
Veszprém Megye Területrendezési Tervéről

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
48/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
50/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
52/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
53/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
54/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
55/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
56/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
57/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
58/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
59/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
60/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
61/2005. (V. 19.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. május 19-ei ülésének napirendjeiről
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója
Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
„Csolnoky Ferenc” Megyei Kórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába tagok választásáról
Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet Felügyelő Tanácsába tagok választásáról
Veszprém megye Területrendezési Tervének megyei szabályozási ajánlásairól
Veszprém megye Területrendezési Tervének területrendezési intézkedési javaslatáról
Az iskola-egészségügyi ellátás védőnői feladatainak átadásáról szerződés keretében az egyes önkormányzatok részére
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő külsővati
Idősek Otthona és Módszertani Intézményében oktató, továbbképző
centrum befejezéséhez pályázat benyújtásának támogatásáról
A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet pénzügyi konszolidációja és szakmai reorganizációja érdekében kötött szerződés módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepciója Operatív Programjának módosításáról
Pályázat benyújtása az állami gondoskodásból 1997. november 1-je
előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatásáról
A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola és a Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosításáról
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62/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
63/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
64/2005. (V. 19.) MÖK határozat:
65/2005. (V. 26.) MÖK határozat:
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Beszámoló a Társulási Tanácsok munkájáról
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság komplex biztonság akcióprogramjáról Veszprém megyében 2005-2006.
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről
(II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről
(III.)
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. május 26-ai
rendkívüli ülésének napirendjéről
IV. MELLÉKLETEK

A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola és a Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosításáról szóló 61/2005.
(V.19.) MÖK határozat 1. sz., 2. sz. mellékletei
Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.23.) rendeletének módosításáról
szóló 4/2005. (V.27.) rendelet 1-7. sz. mellékletei
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005.
(V.27.) számú rendelet 1-3/14. sz. mellékletei, valamint függelékei a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.vpmegye.hu - megtekinthető, illetve külön kiadványban kerül kiadásra
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I. SZEMÉLYI RÉSZ
49/2005. (V. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Rácz Attila Dunaújváros, Gagarin tér 25.
IV/1. szám alatti lakost 2005. augusztus 1-jei hatállyal - határozatlan időre - kinevezi a Veszprémi Petőfi Színház állományába, koreográfus munkakörbe.
Ezzel egyidejűleg 2005. augusztus 1-jei hatállyal megbízza az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával.
A megbízás 2005. augusztus 1-jétől 2009. november 30-ig szól.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kinevezéssel és
megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2005. július 31.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

51/2005. (V. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kabóca Bábszínház igazgatói állására kiírt
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az Intézményirányító Társulási Tanácsot, hogy a Kabóca Bábszínház igazgatói állására írjon ki új pályázatot.
Határidő:
Felelős:

2005. május 31.
Dr. Németh Márta tanácsnok, a Társulási Tanács elnöke

66/2005. (V. 26.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntésével egybehangzóan Kovács Gábor 8230 Balatonfüred,
Vázsonyi út 43/A. szám alatti lakost – határozatlan időre – kinevezi a veszprémi Kabóca Bábszínház állományába, játékmester munkakörbe.
Ezzel egyidejűleg megbízza a veszprémi Kabóca Bábszínház igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás 2010. május 31-ig szól.
A kinevezés és az igazgatói megbízás a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere általi – szakirányú felsőfokú végzettség alóli – felmentés megadásával lép hatályba.
A kinevezés és az igazgatói megbízás kezdő időpontja a miniszteri felmentés megérkezésének
napja, de legkorábban 2005. június 1-je.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a szakirányú felsőfokú végzettség alóli felmentésre irányuló kérelmet terjessze a Nemzeti Kulturális
Örökség minisztere elé és a miniszteri felmentés ismeretében a kinevezéssel és a megbízással
kapcsolatos munkáltatói intézkedést tegye meg.
A közgyűlés egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 51/2005. (V.19.) MÖK határozatát.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2005. (V.27.) rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.23.) rendeletének módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.23.) rendeletét a következők szerint módosítja illetve egészíti
ki.
1. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Az 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 3. számú melléklet helyett jelen rendelet 1.
számú melléklete érvényes.
Az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklet helyett jelen rendelet 2.
számú melléklete érvényes.
Az 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyett jelen rendelet 3.
számú melléklete érvényes.
Az 5. § (3) bekezdésben hivatkozott 6/a. számú melléklet helyett jelen rendelet 4.
számú melléklete érvényes.
Az 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 6/b számú melléklet helyett jelen rendelet 5.
számú melléklete érvényes.
Az 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 6/c. számú melléklet helyett jelen rendelet 6.
számú melléklete érvényes.
Az 5. § (8) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklet helyett jelen rendelet 7. számú melléklete érvényes.
2. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörben
végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást.
3. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Zsédenyi Imre
megyei főjegyző
távollétében:
Dr. Molnár Ibolya s.k.
aljegyző

Kuti Csaba s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (V.27.) rendelete
Veszprém Megye Területrendezési Tervéről
Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 70.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint a területfejlesztésről
és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés
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b) pontja szerinti felhatalmazás alapján, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvény megyei területrendezési tervekre vonatkozó előírásainak megfelelően eljárva,
a megye kiegyensúlyozott területi fejlődése, a területfejlesztési és területrendezési feladatok
összehangolása, valamint a településrendezési tervek megyei területrendezési tervvel való
összehangolásának biztosítása érdekében a megye térszerkezetének alakításáról, területfelhasználásának módjáról és szabályairól a következő rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja és hatálya
1. §
(1) A rendelet célja a megye területén az érintett települési önkormányzatok, szakmai,
gazdasági és társadalmi szervezetek egyetértésével a területrendezési tervben foglaltaknak
megfelelően a területrendezés alapvető feladatainak és szabályainak megállapítása, a megye
egyes térségeiben a területfelhasználás feltételeinek és a műszaki infrastrukturális hálózatok
térbeli rendjének meghatározása, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji,
természeti és kulturális adottságok megőrzésére és védelmére.
(2) A rendelet hatálya Veszprém megye azon területére terjed ki, amely nem tartozik a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény hatálya alá. Veszprém
megye területrendezési terve hatálya alá tartozó települések jegyzékét az 1/1. sz. melléklet tartalmazza.
Fogalommeghatározások
2.§
E rendelet alkalmazásában:
1.
Belterjes mezőgazdasági térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági termelést
folytatnak, ezen belül meghatározó a szántó vagy szőlő, illetőleg gyümölcsös művelési ágban
nyilvántartott terület.
2.
Építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra, valamint a nem települési területekhez és települési funkciókhoz kapcsolódó egyedi építmények területe és szükséges védőterületük tartozik.
3.
Erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban erdőterületek és az erdőfejlesztési tervben erdőtelepítésre szánt területek tartoznak.
4. Hagyományosan vidéki települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a városi ranggal
nem rendelkező települések, illetve a 15 fő/ha-nál nem nagyobb belterületi laksűrűségű települések települési területei tartoznak.
5.
A kiemelt térség és a megye szerkezeti terve: a térségi területfelhasználás rendszerét, a településrendszer térbeli rendjét, a műszaki infrastruktúra-hálózatok és építmények
helyét, valamint ezek összefüggéseit a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében
meghatározó terv.
6.
Mezőgazdasági térség: az országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak.
7.
Az ország szerkezeti terve: az ország térségi területfelhasználásának rendszerét, az
országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, a fejlesztések
műszaki és ökológiai feltételeit, valamint a településrendszert meghatározó terv.
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8.
Települési terület: a beépítésre szánt területek közül a település belterületének és a
belterülethez közvetlenül csatlakozó külterületi beépítésre szánt területeinek együttese.
9.
Települési térség: országos területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban települési területek tartoznak.
10. Térség: a területrendezés szempontjából megkülönböztetett területi egység,
amelyre vonatkozóan a területrendezési terv előírásokat határoz meg.
11. Térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott, sajátos jellemzőkkel rendelkező területi egység, amelyben az Országos Területrendezési Terv elfogadásáról szóló törvényben, illetve külön jogszabályokban meghatározott
előírásokat kell alkalmazni.
12. Városias települési térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban a városok települési területe, továbbá azok a települési területek tartoznak, ahol a belterületi laksűrűség jellemzően 15 fő/ha
fölötti.
13. Vegyes területfelhasználású térség: országos területrendezési tervben alkalmazott
területfelhasználási kategória, amelybe többféle, de elsősorban erdőgazdálkodási és mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak.
14. Vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe jellemzően a vízgazdálkodási területek tartoznak.
II. Fejezet
A megyei területrendezési terv
3. §
(1) A megyei területrendezési terv a megye szerkezeti tervét, valamint a megye térségi
övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magába.
(2) A megye szerkezeti tervét a rendelet M=1:100 000 méretarányú 2. sz. rajzi melléklete*,
a megyei övezetek határait a rendelet M=1:100 000 méretarányú 3. sz. rajzi melléklete* tartalmazza az alábbiak szerint:
a) 3/1. sz. melléklet a kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezetéről;
b) 3/2. sz. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetéről;
c) 3/3. sz. melléklet a komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetéről;
d) 3/4. sz. melléklet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetéről;
e) 3/5. sz. melléklet a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetéről;
f) 3/6. sz. melléklet a védett természeti terület övezetéről, a védett természeti terület védőövezetéről, a természeti terület övezetéről és az ökológiai (zöld) folyosó övezetéről;
g) 3/7. sz. melléklet a térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezetéről;
h) 3/8. sz. melléklet a tájképvédelmi terület övezetéről;
i) 3/9. sz. melléklet a térségi hulladék-lerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület
övezetéről;
j) 3/10. sz. melléklet a hullámtér és nyílt ártér övezetéről;
k) 3/11. sz. melléklet a csúszásveszélyes terület övezetéről;
l) 3/12. sz. melléklet a vízeróziónak kitett terület övezetéről;
m) 3/13. sz. melléklet a széleróziónak kitett terület övezetéről;
n) 3/14. sz. melléklet a honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezetéről.
*

A rendelet 2. és 3. sz. mellékletei az eredeti M=1:100 000 méretarányú tervlapok kicsinyített példányait tartalmazzák. Az eredeti méretarányú tervlapok térinformatikai rendszerben kidolgozva a megyei TeIR-ben hozzáférhetők.
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(3) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az
egyedi építményeket a megye területén – az engedélyezési terv készítése során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal – a 2. sz. melléklet figyelembevételével és a rendelet 1/2–1/8. sz. mellékletben felsorolt, a térbeli rend szempontjából
meghatározó települések közigazgatási területét érintve kell megvalósítani.
III. Fejezet
A megye szerkezeti tervére vonatkozó szabályok
Megyei területfelhasználási kategóriák
4. §
Megyei területfelhasználási kategóriák a következő, legalább 50 ha területű térségek:
a) erdőgazdálkodási térség,
b) belterjes mezőgazdasági térség,
c) külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség,
d) vízgazdálkodási térség,
e) városias települési térség,
f) hagyományosan vidéki települési térség,
g) építmények által igénybe vett térség.
Megyei területfelhasználási kategóriára vonatkozó szabályok
5.§
A megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület kategóriába kell sorolni;
b) a belterjes mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni;
c) a külterjes mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni;
d) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület kategóriába kell
sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
e) a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
f) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével
bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
g)
az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.
A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok
6.§
(1) A közlekedési vonalas infrastruktúra erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el.
(2) Borvidéki és bortermőhelyi település szőlőkataszter szerinti I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. Szőlőművelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága csak az illetékes hegyközség, annak hiányában a település jegyzőjének egyetértő nyilatkozata mellett változtatható meg.
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Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és
egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok
7.§
(1) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat, az egyedi
építmények helyét és védőövezeteit a megyei területrendezési tervekben, valamint az érintett
települések településszerkezeti tervében kell meghatározni.
(2) Az ökológiai folyosó területén áthaladó energetikai vonalas építmény és közlekedési infrastruktúra-hálózatok építési engedélyezési eljárásában a hatóság a szabványos értéket
meghaladó feltételeket is előírhat, amennyiben ezzel az ökológiai folyosó területén kényszerűen okozott kár ésszerű ráfordítással bizonyíthatóan csökkenthető.
(3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket – az engedélyezési terv készítése során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal – a szerkezeti terv figyelembevételével az
1/1-8. mellékletben felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét érintve kell megvalósítani.
(4)A bányászati tevékenységgel kapcsolatban — a külön jogszabályokban meghatározottakon kívül — a következő előírásokat kell alkalmazni:
a) bányatelek-fektetés és bányanyitás akkor engedélyezhető, ha azt az érintett település
helyi építési szabályzata és szabályozási terve nem zárja ki;
b) újrahasznosítás és tájrehabilitáció csak a település helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének megfelelően történhet.
IV. Fejezet
Térségi övezeti szabályok
Térségi övezetek
8. §
(1) Országos övezetek:
a) kiemelten fontos érzékeny természeti terület,
b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület,
c) komplex tájrehabilitációt igénylő terület,
d) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület,
e) felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe.
(2) Megyei övezetek:
a) védett természeti terület,
b) védett természeti terület védőövezete,
c) természeti terület,
d) ökológiai (zöld) folyosó,
e) térségi tájrehabilitációt igénylő terület,
f) tájképvédelmi terület,
g) térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület,
h) hullámtér és nyílt ártér,
i) csúszásveszélyes terület,
j) vízeróziónak kitett terület,
k) széleróziónak kitett terület,
l) honvédelmi és katasztrófavédelmi terület.
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(3) A megyei övezetek területén a rá vonatkozó országos övezeteket és azok előírásait
is alkalmazni kell.
(4) Ahol a 2003. évi XXVI. törvény külön övezeti előírásokat nem tartalmaz, ott a vonatkozó ágazati szabályokat kell alkalmazni. Ahol a törvény övezeti előírásokat tartalmaz, ott
azokat a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.
V. Fejezet
Térségi övezeti szabályok
A térségi övezetekre vonatkozó szabályok
Országos ökológiai hálózat övezete
9.§
(1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan megyei területfelhasználási kategória, illetve övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja.
(2) A közművezetékeket és a járulékos közműépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy
azok a tájba illőek legyenek. Az övezetben az új és felújítandó nagy-, közép- és kisfeszültségű
vezetékeket − ha azt táj- és természetvédelmi igények indokolják − földkábelben kell elhelyezni.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.
(4) Az országos ökológiai hálózat övezetét a megyei területrendezési terv
- védett természeti terület,
- védett természeti terület védőövezete,
- természeti terület, és
- ökológiai (zöld) folyosó
megyei övezetek szerinti bontásban tartalmazza.
Komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
10.§
A 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.
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
11.§
A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete
12.§
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(1) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetében a tisztított
szennyvizek kivezetéséről a gazdasági és műszaki szempontok mérlegelésével gondoskodni
kell.
(2) Az övezet területére kívülről — regionális szennyvízgyűjtő és -tisztító rendszerre
szennyvízcsatorna-hálózaton keresztül történő csatlakozás kivételével — szennyvizet bevezetni tilos.
Védett természeti terület övezete
13.§
Védett természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bánya területe (bányatelek) nem bővíthető.
Természeti terület övezete
14.§
Természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem nyitható.
Ökológiai (zöld) folyosó övezete
15.§
Az ökológiai (zöld) folyosó övezete nem minősíthető beépítésre szánt területté.
Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete
16.§
A térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet.
Tájképvédelmi terület övezete
17.§
(1) A tájképvédelmi terület övezetben a tájképet jelentősen megváltoztató építmények
terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni.
(2) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
a tájképet zavaró építmények és területfelhasználási módok tilalmára, illetve az építmények
tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható
terület övezete
18.§
(1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetben
regionális hulladéklerakó hely csak külön jogszabályokban meghatározott vizsgálatok és az
országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapján helyezhető el.
(2) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy
a) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen,
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b) védett természeti területen és annak védőövezetében, védelemre tervezett területen,
illetve ökológiai (zöld) folyosó területén,
c) természeti területen,
d) erdőben,
e) kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös területeken,
f) rendszeresen belvízjárta területeken,
g) eróziónak kitett és csúszásveszélyes területen,
h) a településrendezési eszközeiben beépítésre szánt területként kezelt területeken – a
jelentős mértékű zavaró hatású iparterület és a hulladékkezelő, hulladéklerakó
különleges terület kivételével –, továbbá azok határaitól 500 m-es körzetben,
i) honvédelmi és katonai érdeket szolgáló területen és annak 500 m-es körzetében,
j) az állami repülések célját szolgáló és a közös felhasználású (katonai és polgári) repülőtér 13 km-es körzetében,
k) hullámtér és nyílt ártér körzetében
regionális hulladéklerakó hely nem jelölhető ki.
Hullámtér és nyílt ártér övezete
19.§
A hullámtér és nyílt ártér övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
Csúszásveszélyes terület övezete
20.§
A csúszásveszélyes terület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki és külszíni művelésű bánya nem nyitható.
Vízeróziónak kitett terület övezete
21.§
(1) A vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein
olyan területfelhasználást kell előírni a település helyi építési szabályzatában és szabályozási
tervében, amely a vízerózió mértékét csökkenti.
(2) Az övezet erdőterületeit a talajvédelmi hatóságnak elsődleges védelmi rendeltetésbe
kell sorolnia. Erdőterület művelési ága nem változtatható meg, kivéve ha az borvidék szőlőkataszter szerinti I. osztályú területén fekszik. Ez esetben a művelési ág szőlőre változtatható.
(3) Az övezet területén szőlő, gyümölcsös, rét és legelő művelési ágban nyilvántartott
földrészlet művelési ága nem változtatható meg. Kivételesen indokolt esetben a vízerózió által
erősen veszélyeztetett rét- vagy legelőművelési ága erdőre vagy — borvidék szőlőkataszter
szerinti I. osztályú területén — szőlőre változtatható.
Széleróziónak kitett terület övezete
22.§
(1) A széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein
olyan területfelhasználást kell előírni a települések helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében, amely a szélerózió mértékét csökkenti.
(2) Az övezet erdőterületeit a talajvédelmi hatóságnak elsődlegesen védelmi célú rendeltetésbe kell sorolnia. Az erdőművelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága nem
változtatható meg.
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(3) Az övezetben a szőlő-, gyümölcsös, rét- és legelőművelési ágban nyilvántartott
földrészletek művelési ága nem változtatható meg. Ültetvény megszüntetése esetén az újratelepítésig gyepesítéssel kell a területet hasznosítani.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
23. §
(1) E rendelet 2005. július 1. napján lép hatályba.
(2) A megyei területrendezési tervet legalább 5 évente felül kell vizsgálni.
Veszprém, 2005. május 19.
Dr. Zsédenyi Imre
megyei főjegyző
távollétében:
Dr. Molnár Ibolya s.k.
aljegyző

Kuti Csaba s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
48/2005. (V. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. május 19-ei ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
1. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának megbízása (zárt ülés)
Előadó:
A Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság megbízásából:
Porga Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke
2. A Kabóca Bábszínház igazgatójának megbízása
Előadó:
A Társulási Tanács megbízásából:
Dr. Németh Márta a megyei közgyűlés alelnöke, a Társulási Tanács
elnöke
3. Kórházi felügyelő tanácsokba tagok választása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 23.)
rendeletének módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
5. a.
Veszprém megye Területrendezési Tervének elfogadása
b.
Veszprém megye Területrendezési Terve megyei szabályozási ajánlásainak
elfogadása
c.
Veszprém megye Területrendezési Terve területrendezési intézkedési javaslata elfogadása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
6. Az iskola-egészségügyi ellátás védőnői feladatainak átadása szerződés keretében az
egyes önkormányzatok részére
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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7. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézményében oktató, továbbképző centrum befejezéséhez pályázat benyújtásának támogatása
Előadó:
Pusztai István, a megyei közgyűlés alelnöke
8. „A Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet pénzügyi konszolidációja és szakmai reorganizációja érdekében kötött szerződés módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
9. A Veszprém Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepciója Operatív Programjának módosítása
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
10. Pályázat benyújtása az állami gondoskodásból 1997. november 1-je előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására
Előadó:
A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megbízásából:
Talabér Márta tanácsnok, a bizottság elnöke
11. A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola és a Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosítása
Előadó:
A Tapolcai Intézményirányító Fenntartó társulási Tanács megbízásából:
Ács János polgármester, a Társulási Tanács tagja
12. Beszámoló a Társulási Tanácsok munkájáról
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Pethőné Schulcz Ágnes, a balatonfüredi Közoktatási Intézményi Társulás elnöke,
Major István, a sümegi Közoktatási Intézményi Társulás elnöke,
Ács János polgármester, a Tapolcai Intézményirányító Fenntartó Társulási Tanács tagja,
Dr. Németh Márta a megyei közgyűlés alelnöke, az Intézményirányító
Társulási Tanács elnöke,
Kasper Ágota, a zirci Közoktatási Intézményi Társulás elnöke
13. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és
az ezzel kapcsolatos feladatokról
Előadó:
Dr. Bánfi Ferenc rendőr dandártábornok, Veszprém megyei rendőrfőkapitány
14. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság komplex biztonság akcióprogramja Veszprém megyében 2005-2006.
Előadó:
Dr. Zöld János tűzoltóezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató
15. Tájékoztató Veszprém megye közútjainak állapotáról, fejlesztésének lehetőségeiről
Előadó:
Balogh András, a Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú
Társaság igazgatója
(2005. április 21-ei közgyűlési anyag)
16. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)
Előadó:
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
17. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2005. április 1. – 2005. április 30-ig)
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Előadó:
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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50/2005. (V. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló előterjesztést, valamint
a bűn és baleset-megelőzési program végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és elfogadta. Megállapította, hogy a megyei rendőr-főkapitányság eredményesen látta el feladatát, amiért köszönetét fejezi ki a teljes személyi állománynak.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a döntésről a megyei rendőr-főkapitányság vezetőjét tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

52/2005. (V. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc”
Kórház-Rendelőintézet felügyelő tanácsába a következő önkormányzati jelölteket választja
meg:
Csillag Zoltán
Menyhárt László
Ifj. Dr. Orbán György
Süle Kálmán
Vörös Gyula
Határidő:
Felelős:

2005. június 3.
az értesítés megküldéséért Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

53/2005. (V. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézet felügyelő tanácsába a következő önkormányzati jelölteket választja:
Dr. Áldozó Tamás
Dr. Ferencz Judit
Csőbör Károly
Határidő:
Felelős:

2005. június 3.
az értesítés megküldéséért Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

54/2005. (V. 19.) MÖK határozat
Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény 23/B. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Veszprém megye területrendezési tervének megyei szabályozási ajánlásait az alábbiak szerint
elfogadja.
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1. Megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások
a) Erdőgazdálkodási térség
•
•

•

•

•

Erdősítésre javasolt területen beépítésre szánt terület kijelölését kerülni kell.
Az erdőtelepítés a mezőgazdasági termelésracionalizálási lehetőségeként olyan területeken célszerű, ahol valamilyen tényező akadályozza a hatékony gazdálkodást.
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 termelni, továbbá
— a vízbázisok hidrogeológiai védőterületei.
A potenciális erdőtelepítési területből – ritka gyeptársulásaik megőrzése érdekében – indokolt kizárni 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 művelésiágváltozáshoz a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
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 erdővel borított meredek – különösen a 15% feletti –, potenciálisan erózióérzékeny lejtőkön az erdők fontos talajvédelmi szerepet töltenek be. Ezért e területeken természetszerű erdőművelés, erdőfelújítás szükséges, tarvágás nem engedhető meg.
— 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.
Amennyiben a termőhelyi adottságok lehetővé teszik, az erdősítést a térség ökológiai értékét növelő, természeteshez közel álló fafajösszetételű erdők telepítésével javasolt megvalósítani. Az erdőtelepítések során olyan fafajtákat célszerű előnyben részesíteni, ame-
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lyek az ember számára pollen-veszélyt nem (vagy csak kevésbé) jelentenek, allergiás
megbetegedést nem okoznak.
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.

b) Belterjes mezőgazdasági térség
•

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.
• 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).
• 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.
• A jelenlegi szőlőkataszteri területek felülvizsgálata indokolt, és a megyei területrendezési
terv szabályozását érvényesíteni szükséges a felülvizsgált területeken.
c) Külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség
•

•

•

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 bio-termékekkel 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.
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.
Az allergiás megbetegedések csökkentése érdekében fontos feladat a parlagterületek viszszaszorítása és a parlagfű-mentesítési kötelezettség betartása.
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d) Vízgazdálkodási térség
•

•

•

•

•
•
•

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.
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.
A mederrendezés elsőrendű szempont, mert ezek a vizek a végbefogadói a beépített területekről érkező csapadékvíz-hálózat által szállított nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló
csapadékvíznek.
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.
A kisvízfolyások, víztározók állapotára, minőségére különösen a Marcal völgyében, valamint a Séd–Nádor vízgyűjtőjén szükséges figyelmet fordítani.
A Rába jobb partján kijelölt árvízvédelmi szükségtározó helybiztosítása továbbra is szükséges.
A települések belterületén összegyűjtött csapadékvizek vízfolyásokba vezetése csak előzetes tisztítás (olajfogó, homokfogó, törmelékfogó stb.) után engedélyezhető.

e) Városias települési térség
f) Hagyományosan vidéki települési térség
•

•
•

•

•

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.
Az urbanizálódó, agglomerálódó térségekben meg kell akadályozni a szomszédos települések beépítésre szánt területeinek összenövését.
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.
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.
Az ipari parkok kialakításakor is törekedni kell az észszerű területhasználatra. A zöldmezős beruházásokkal szemben előnyben kell részesíteni a környezetvédelmi követelmé-
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nyek biztosítása mellett a meglévő területek újrahasznosítását, különösen a hagyományos
ipari térségek rehabilitációra váró iparterületein.
A települési- és tájkarakter védelme érdekében térségi jelentőségű bevásárló- és szolgáltató központok létesítése csak a nagyobb városok közigazgatási területén engedélyezhető.
A döntés során környezeti, társadalmi, gazdasági hatásvizsgálat keretében vizsgálni szükséges a települési környezetre, a helyi, hagyományos kereskedelemre, szolgáltatásra, termelésre gyakorolt hatásokat.
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.
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.
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.
A hagyományosan vidéki települési térségekben figyelmet kell fordítani a gazdálkodás befogadásának lehetőségéhez szükséges feltételek biztosítására (gazdálkodáshoz kötött építési lehetőség biztosítása megfelelő infrastrukturális feltételek — főleg szennyvíz- és hulladékkezelés — esetén).
Az értékes és érzékeny rekreációs területeken az extenzív (hétvégi üdülőtelkes) üdülőterületi, valamint a tömeges üdülés igényeit szolgáló területbővítéseket, fejlesztéseket kerülni
kell.

g) Építmények által igénybe vett térség
•

•

•

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.
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. Az érintett települések jegyzékét a rendelet 1/1–8. sz.
mellékletei rögzítik. 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.
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.
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Települést elkerülő útszakaszok mentén a közlekedésből eredő zaj- és légszennyezés
csökkentését szolgáló védőfásítás szükséges az út település felőli oldalán.
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.
A távközlési hálózatok fejlesztése és rekonstrukciója során törekedni kell a hálózatok
földkábelben történő fektetésére. A földkábelesítés kedvezően segíti a látványjavítást,
zöldsávokkal, fasorokkal kísért utcakép kialakítását. E téren kiemelten kell kezelni az üdülő-és idegenforgalom által látogatott településeket, valamint a város- és községközpontokat.
A műsorszórás és a vezeték nélküli távközlés bázisállomásainak védőterületét, valamint a
bázisállomások közötti mikrohullámú összekötés sávját a terület-felhasználás szempontjából korlátozó tényezőként szükséges figyelembe venni a településrendezési tervekben.
A mikrohullámú állomásokat üzemeltető szolgáltatók között együttműködés kialakítására
kell törekedni annak érdekében, hogy – a berendezéseket közös, több funkciós állomásra
telepítve – csökkenthető legyen a bázishelyek száma. Ezek létesítésekor keresni kell a környezetbe illő megoldásokat.
Szélerőmű és szélerőműpark telepítése az ökológiai hálózat övezeteiben, valamint a tájkép- és településkép-védelmi szempontból értékes területeken nem javasolt. A telephelykiválasztásnál figyelemmel kell lenni a természet-, táj-, tájkép- és településkép-védelmi
feltételekre. A beruházást előkészítő hatástanulmány keretében látványterv készítése szükséges.
Nagyobb kapacitású szélerőműparkok telepítése esetén biztosítani szükséges a
villamosenergia főelosztó-hálózatra történő csatlakozást.
A belterületi vízrendezés megoldása érdekében a települések számára hidrológiai számításokkal megalapozott csapadékvíz-elvezetési tanulmány készítése ajánlott.
A településrendezési tervekben a tervezett szennyvíztisztító telepek helyének kijelölése
során javasolt a szélirány, valamint a tervezett távlati fejlesztési területek helybiztosításának figyelembevétele.
Azokon a kistelepüléseken (ill. településrészeken), amelyeken a csatornázás belátható
időn belül nem várható, a terület adottságaitól függően vizsgálni szükséges természet-közeli 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.
A megkutatott ásványvagyon-előfordulások védelmét a településrendezési tervekben biztosítani szükséges.
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2. Térségi övezetekre vonatkozó ajánlások
a) Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete
•

Az övezetben csak természet- és környezetkímélő terület-felhasználás engedélyezhető, ill.
ilyen tevékenység folytatható.
• Az övezethez tartozó települések rendezési tervének külterületi szabályzatában hangsúlyt
kell helyezni
— a talajszerkezetet kímélő agrotechnika alkalmazására;
— a gyepek, kaszálók, legelők megtartására;
— a meglévő fasorok és egyéb fás zöldfelületek megőrzésére;
— védőfásítások, véderdősávok telepítésére;
— a gyengébb minőségű szántóterületek gyepesítésére, őshonos fafajú erdősítésére;
— a gyep- és erdőgazdálkodás, állattartás természetvédelmi érdekeket szem előtt tartó
szabályozására;
— a vizes élőhelyek rehabilitálására;
a mezőgazdasági eredetű nitrátveszélyezéssel szembeni védelemről szóló 49/2001 (IV.03)
Korm. rendelet maradéktalan teljesítése mellett.
• Melioráció az érzékeny természeti területeken csak a természetvédelmi hatóság előzetes
hozzájárulásában rögzített feltételek szerint folytatható.
b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
•
•

Az övezeten belüli kiváló termőhelyi adottságú földterületen beépítésre szánt terület kijelölése nem kívánatos.
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezetében figyelmet kell fordítani az
agrártérszerkezetet előnyösen formáló, mozaikos, kis területigényű talaj- és mezővédő fásítások (fasorok, erdősávok) megőrzésére és telepítésére.

c) Komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
•
•

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 környező területek adottságaihoz és területhasználatához illeszkedő újrahasznosítást kívánatos megvalósítani,
hangsúlyt helyezve a véderdők, védelmi célú zöldfelületek létesítésére.

d) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
•

•

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.
Az övezeten belül a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet szerint a megfelelő fokozottan
érzékeny területeken figyelemmel kell lenni a tisztított szennyvizek befogadóba vezetése-
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kor 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.
Az övezet területén csak korlátozott vegyszer- és műtrágya-felhasználású, környezetkímélő, extenzív mezőgazdasági tevékenység folytatható, amely megfelel a növényvédelemről
szóló 2000. évi XXXV. törvény, továbbá a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet előírásainak.
Általában kívánatos felszámolni, vagy biztonságos védelemmel ellátni az ivóvízbázist veszélyeztető minden tevékenységet.
Országos jelentőségű vízbázisként javasolt nyilvántartani a Dunántúli-középhegységben
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.
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 Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
Megvalósíthatósági Program 2 évenkénti felülvizsgálata során, hogy részesülhessenek
agglomerációs településnek megfelelő támogatásban.
A sérülékeny vízbázisok hirogeológiai védőterületén belül a szennyvízelvezetés, -tisztítás
terén fokozott védelem biztosítása szükséges.

e) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete
•
•

Az övezetben csak környezetkímélő gazdasági tevékenység, korlátozott vegyszer- és műtrágya-felhasználású mező- és erdőgazdálkodás ajánlott.
A természetes vízfolyások mentén biztosítani kívánatos a védőterületek természetközeli
kialakításának, a vízfolyások revitalizációjának lehetőségét.

Az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó általános irányelv:
• 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
elhelyezése kerülendő, ill. csak látványterv alapján a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával engedélyezhető.
• Az ökológiai hálózat mezőgazdasági művelés alatt álló területein csak környezetkímélő
extenzív gazdálkodás folytatható.
• Az övezetek területén műveléság-változtatás – művelés alól kivonás és a művelés alól kivett terület újrahasznosítása – csak a természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges.
f) Védett természeti terület övezete
•

Az érintett települések szabályozási tervében az előírásokat a védett természeti területek
kezelési tervében foglaltakkal összhangban szükséges meghatározni.
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Védett természeti területen nem javasolt 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.
Védett természeti területen új építmény létesítése kizárólag a természetvédelmi célokkal
összhangban, a természeti és tájképi értékek veszélyeztetése nélkül javasolható.
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.

g) Védett természeti terület védőövezete
•

•

A védett természeti területek védőövezeteinek a funkcióját a nemzeti ökológiai hálózaton
belül meghatározott pufferterületek, valamint a megyei területrendezési tervben lehatárolt
tájképvédelmi területek tölthetik be.
Védett természeti területek védőövezetében a védett természeti területet veszélyeztető
vagy zavaró tevékenység csak a természetvédelmi és a környezetvédelmi hatóság határozatában foglaltak szerint folytatható.

h) Természeti terület övezete
•
•
•

•

•

Természeti területek övezetében a területet szennyező vagy veszélyeztető létesítmény nem
helyezhető el.
Természeti területen meglévő külszíni művelésű bánya csak a természetvédelmi hatóság
határozatában foglaltak szerint üzemeltethető.
Az övezetbe tartozó területeken a meglévő és nyilvántartott ásványvagyon területeivel
összhangban kell meghozni és érvényesíteni a térségi szabályozás bányaművelésre vonatkozó előírásait. A földtani kutatáshoz, tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó államigazgatási eljárásokban a természetvédelmi hatóság – mint szakhatóság – bevonása szükséges.
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 jellegű vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási
módszereket célszerű alkalmazni. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természetes állapothoz közelítés érdekében szabad.
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i) Ökológiai (zöld) folyosó övezete
•
•

•

•

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 természetközeli gazdálkodás irányába (intenzív gazdálkodási
módból az extenzív irányba) történik.
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.
A szárazföldi ökológiai folyosók megőrzése érdekében erdőtelepítést, erdőfelújítást őshonos fafajokkal, természetkímélő módon a termőhelytípusra jellemző elegyarányoknak
megfelelően javasolt végezni.

j) Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete
•
•

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 környező területek adottságaihoz és területhasználatához illeszkedő újrahasznosítást kívánatos megvalósítani,
hangsúlyt helyezve a véderdők, védelmi célú zöldfelületek létesítésére.

k) Tájképvédelmi terület övezete
•
•
•

•

•

Tájképvédelmi övezetben új külszíni bányatelek létesítése csak nemzetgazdasági érdekből, a táj- és természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehetséges.
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 művelési ágak kialakult arányának megtartására. Művelési ág megváltoztatása, ill.
más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, ill. a
tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető.
A településrendezési tervekben javasolt 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 1500 m2–nél kisebb teleknagyság
nem javasolható.
Az övezetben a borvidéki települések I. és II. szőlőkataszteri osztályba sorolt területein a
szőlőművelési 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.
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Beépítésre szánt terület az övezet I-II. szőlőkataszteri osztályú szőlőterületein nem alakítható ki.
Új beépítésre szánt terület kijelölése csak a meglévő beépítési 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.
A természeti és tájképi értékek megőrzése érdekében a szomszédos települések közötti
külterületi beépítetlen szabad területek megőrzése, beépítésre szánt területeik összenövésének megakadályozása szükséges.
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 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.

l) Térségi hulladéklerakó-hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
•

A környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő hulladéklerakókat meg kell szüntetni és rekultiválásukat el kell végezni. Gondoskodni kell továbbá a térségi lerakók folyamatos rekultiválásáról és védőfásítás létesítéséről.

m) Csúszásveszélyes terület övezete
•
•

•

•

Az övezet területén gondoskodni kell a meglévő fás növények védelméről és fenntartásáról, továbbá talajvédő fásítások létesítéséről.
Csúszásveszéllyel 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.
Az érintett településrendezési tervek szabályozási tervében – a Magyar Geológiai Szolgálat Közép-dunántúli Területi Hivatalának aktualizált adataira alapozott – részletes vizsgálattal meg kell határozni a csúszásveszélyes területek határait.
A településrendezési tervekben tervezni szükséges a felszíni vizek és belvizek szakszerű
elvezetésére szolgáló létesítményeket.

n) Vízeróziónak kitett terület övezete
•

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.
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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.

o) Széleróziónak kitett terület övezete
•

•

•
•
•

•

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.
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.
Az erdőterületeken természetes felújításra alkalmas erdőkben tarvágás nem engedhető
meg. Ültetvényszerű erdőkben a tarvágás összefüggően legfeljebb 3 ha lehet.
Különös figyelmet kell fordítani a gyepterületek megtartására, és a gyenge minőségű
szántóterületek gyepesítését elő kell segíteni.
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.
A véderdősávok kialakításának igénye a természetvédelmi célokkal is találkozik, minthogy a védett területek átmeneti zónájaként telepíthetők (ld. ökológiai hálózat).

p) Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete
•

•

•

•

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.
Az övezet településeinek településrendezési terveiben a külön jogszabály előírásai alapján
készülő általános polgári védelmi alaptervben és veszélyelhárítási alaptervben foglaltakat
figyelembe kell venni.
A veszélyes üzem (vegyi veszély) által érintett települések településrendezési terveiben a
külön jogszabály előírásai alapján készülő külső védelmi tervben foglaltakat javasolt figyelembe venni.
A megyei területrendezési terv a honvédelmi és katasztrófavédelmi területek övezetében a
vonatkozó ágazati jogszabályok előírásain kívül külön szabályozást nem határoz meg.
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy az
1996. évi XXI. törvény 11. §-ának (1) bekezdés h) pontja alapján gondoskodjon az ajánlások
érvényesítéséről a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervvel való összhangjának biztosítása érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
55/2005. (V. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye területrendezési tervének érvényesülése elősegítése érdekében a következő intézkedési javaslatot fogadja el:
1.

A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei területrendezési terv elfogadásáról
szóló rendeletét a kihirdetéstől számított 15 napon belül küldje meg a területfejlesztésért
és területrendezésért felelős miniszternek.
Határidő: a kihirdetést követő 15. nap
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

2.

A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megyei területrendezési terv
elfogadásáról szóló rendeletet előzményeivel (tervjavaslattal, az elfogadott és el nem fogadott vélemények indokolásával, a területi főépítész szakvéleményével és a miniszter állásfoglalásával) együtt küldje meg a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének.
Határidő: a kihirdetést követő 15. nap
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

3.

A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a megyei területrendezési
terv és az azt elfogadó rendelet sokszorosításáról, valamint közzétételéről
•
a megyének a terv hatálya alá tartozó települési önkormányzatai
•
a területrendezéssel közvetlenül érintett állami dekoncentrált szervek
•
a területfejlesztés területileg érintett megyei és regionális szervei továbbá
•
a területrendezéssel közvetlenül érintett további minisztériumok
•
a Dokumentációs Központ
•
a szomszédos megyék megyei önkormányzatai részére.

4.

A megyei közgyűlés Veszprém Megye Területrendezési Tervét azzal a javaslattal bocsátja
4.1 a megye települési önkormányzatai részére, hogy településrendezési terveiket a megyei területrendezési tervnek megfelelően vizsgálják felül és a szükséges módosításokat hajtsák végre;
4.2 a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszternek az intézkedési javaslattal együtt, hogy az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
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Területrendezési Terve felülvizsgálata során a 9. pontban javasolt módosításokat vegyék figyelembe.
Határidő: 2005. július 30.
Felelős a 3. és 4. pontért: Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke
5.

A Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei területrendezési terv elfogadásáról szóló rendeletről és annak tartalmáról egy országos és egy helyi napilapban tájékoztassa a lakosságot.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

6.

A Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei területrendezési terv érvényesüléséről a hivatalon keresztül gondoskodjon, segítse és koordinálja a települési önkormányzatok településrendezési tevékenységét.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

7.

A megyei területrendezési tervet be kell építeni a megyei területi információs rendszerbe, továbbá biztosítani kell a megyei önkormányzat honlapján való megjelenést.
Határidő: 2005. július 30.
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre, megyei főjegyző

8.

A megyei területrendezési tervet 5 évenként felül kell vizsgálni az Országos Területrendezési Tervhez igazodva.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

9.

A megyei közgyűlés a megyei területrendezési terv és az országos, illetve kiemelt térségi területrendezési tervek közötti összhang biztosítása érdekében az OTrT-ről szóló törvény és a Balaton-törvény módosítását kezdeményezi az időközben megvalósult fejlesztések, és változások figyelembevételével aktualizált állapotnak megfelelően az alábbiak szerint:
a) Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálata
során
a térségi szerkezeti terv vonatkozásában:
–
az országos területfelhasználási kategóriák területi lehatárolása és a
területfelhaszná-lási szabályok közötti összhang biztosítását (városias települési térség kijelölését Devecser, Herend, Sümeg, Zirc, valamint Berhida esetében);
–
Ukk–Devecser vasúti összekötés szerepeltetését a törvény 1/5. sz. mellékletében;
–
Ukk–Devecser vasúti összekötés tervezett nyomvonalának módosítását Devecser
tér-ségében (északi elkerüléssel a város mindkét fővonalba bekapcsolható);
–
82. sz. főút javított vonalvezetésű nyomvonalának szerepeltetését a Csesznek–
Géza-háza–Zirc szakaszon;
–
Pápa-Devecser-Tapolca főút nyomvonalának módosítását Pápa-Pápakovácsi térségében;
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–
–

Pápa–Devecser–Tapolca főút Ajka irányú átkötését;
Pápa-Csorna között tervezett főút nyomvonalának módosítását Pápa-Marcaltő között;
–
szentkirályszabadjai repülőtér besorolásának módosítását;
–
Pápán logisztikai alközpont szerepeltetését;
a térségi övezetek és övezeti szabályok vonatkozásában:
– a csúszásveszélyes terület övezetének lehatárolása és az övezeti szabályok közötti
összhang megteremtését;
– 26. § (2) és 27. § (2) bekezdésben „talajvédelmi hatóság” helyett „erdészeti hatóság”
szerepeltetését;
– felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe országos övezetben
Nemesvámos szerepeltetését a Balaton-vízgyűjtőhöz tartozóan (240/2000. (XII.23.)
kormányrendeletnek megfelelően);
– a bakonyjákói bányaterület besorolását a komplex tájrehabilitációt igénylő terület országos övezetbe (részben kiterjedése, részben a hagyományos ipari térség kitermelő
iparához kapcsolódása folytán).
b) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény felülvizsgálata során:
–
Szentkirályszabadja térségében az M8 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalmódosulása;
–
Pápa–Devecser–Tapolca főút kiépítése;
–
Ajka–Öcs–Pula–77. sz. főút közötti út hálózati szerepű mellékúttá fejlesztése;
–
Taliándörögd–Halimba közötti út kiépítése;
–
Taliándörögd–Szőc közötti út kiépítése;
–
Úrkút–Jókaibánya/Ajka/ közötti út kiépítése (Nagyvázsony közigazgatási területét érintve);
–
a szentkirályszabadjai repülőtér mellett tervezett Tudományos Park megközelítő útjának hálózatba illesztése;
–
77. sz főút nyomvonalán Tapolca északi elkerülő és ehhez kapcsolódva a Sümeg–Tapolca közötti út hálózati szerepének emelése;
–
Csorna-Pápa-Döbrönte-Magyarpolány-Ajka-Taliándörögd-Kapolcs, ill. AjkaÚrkút-Nagyvázsony térségi jelentőségű kerékpárút kialakítása és csatlakoztatása a
Balaton-felvidéki kerékpárúthoz;
–
megvalósult fejlesztéseknek megfelelően a meglévő és tervezett állapot aktualizálása:
• Öcs–Taliándörögd ök. út;
• tervezett regionális ivóvíz-vezetékek;
• szennyvízelvezető és –tisztító rendszerek:
Balatonfőkajár (Csajág, Küngös Berhidához),
Litér (Királyszentistván, Sóly, Vilonya településekkel),
Pécsely, Vászoly, Dörgicse, Balatonszőlős (Balatonfüredhez),
Tagyon (Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa településekkel),
Hidegkút (Nagyvázsonyhoz),
Kővágóőrs,
Nemesvita
törvényi módosítását, átvezetését;
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– a 2000. évi CXII. törvényben a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén még meghatározásra nem került országos és megyei szabályozási övezetek figyelembevételét.
Ezek:
• Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete
• Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
• Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
• Felszíni vizek, vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete
• Csúszásveszélyes terület övezete
• Széleróziónak kitett terület övezete
• Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete.
Határidő: 2005. július 30.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
56/2005. (V. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ajkán és Várpalotán fenntartott közoktatási intézményei tekintetében a jogszabályban előírt iskola-egészségügyi ellátás szakorvosi és védőnői feladatainak ellátását átadja Ajka, valamint Várpalota Város Önkormányzatának.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Balatonfűzfőn és Zircen fenntartott
közoktatási intézményei tekintetében a jogszabályban előírt iskola-egészségügyi ellátás
védőnői feladatainak ellátását átadja Balatonfűzfő, valamint Zirc Város Önkormányzatának.
3. A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az iskola-egészségügyi ellátás átadott feladatainak ellátása tekintetében Balatonfűzfő, Ajka, Várpalota és Zirc Város Önkormányzata közvetlenül kössön szerződést a Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral.
4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az iskola-egészségügyi ellátás feladatainak ellátása tekintetében Balatonfűzfő, Ajka, Várpalota és Zirc Város Önkormányzatával történő feladatátadási megállapodás aláírására.
Határidő: 2005. június 1.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
57/2005. (V. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a megyei önkormányzat fenntartásában működő külsővati idősek otthona részvételét a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács decentralizált terület és régiófejlesztés célelőirányzatok „humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat
2005. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2005. (II.23.) rendelet 8. § (4) bekezdésének a.) pontja alapján, a rendelet 7. számú mellékletének 6. pontjában elkülönített
egységes pályázati alap terhére 4,3 millió forintot biztosít a külsővati Idősek Otthona és
Módszertani intézménye részére, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács humán
infrastruktúra fejlesztésére kiírt, oktató, továbbképző centrum létrehozására benyújtani kívánt pályázat önrészeként.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2005. május 31.
Felelős: a pályázat benyújtásáért: Szalai József igazgató
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58/2005. (V. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal az Egészségügyi Minisztérium, a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat között létrejött
konszolidációs és reorganizációs szerződés módosítását.
A közgyűlés felkéri elnökét a szerződésmódosítás aláírására, illetve a testületi jóváhagyásról
az Egészségügyi Minisztériumot értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

59/2005. (V. 19.) MÖK határozat
1.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése áttekintette a Veszprém Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepciójának Operatív Programját, az előterjesztésben megfogalmazott javaslatokat megtárgyalta, és az alábbi módosításokat elfogadja:
a. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő Csecsemő
és Fogyatékos Személyek Otthona a jelenleg 2 csoportos csecsemőotthoni részlegét –
sikeres pályázat esetén, az elnyert összeg felhasználásával – 1 csoportot és baba-mama
szobákat magába foglaló új építésű különleges gyermekotthonnal váltja ki.
b. A Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság telephelyeként működő Badacsonytomaj, Iskola u. 6. szám alatti lakásotthon működését 2005. szeptember
1-jével megszünteti.
Egyben a Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság szakmai egységeinek
számát 1, 5-re módosítja.
A közgyűlés felkéri elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy a módosítások végrehajtása
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő:
Felelős:

2005. május 20. – illetve – 2005. szeptember 1.
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri hivatalát, hogy a badacsonytomaji
lakásotthon megszűnése miatt feltételezhetően munkanélkülivé váló munkatársak részére a
szociális intézményeken belül vizsgálja meg az iskolai végzettségének megfelelő foglalkoztatás lehetőségét és amennyiben indokolt, kezdeményezze a szükséges státuszok bővítését.
Határidő:
Felelős:

2005. szeptember 1.
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja – elnöke szándéknyilatkozatának megfelelően – különleges gyermekotthon kialakítására az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium pályázatára benyújtott programot.
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A pályázati programhoz szükséges 41.500 eFt összegű önrészt a megyei önkormányzat
2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 23.) rendelet 7. számú mellékletének 6. pontja alatt szereplő „Egységes pályázati alap” terhére biztosítja.
Határidő: 2005. május 20.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Környéki Gyermekvédelmi
Igazgatóság 2005. január 1-jén engedélyezett átlaglétszámát a Badacsonytomaj, Iskola u.
6. szám alatti lakásotthon működésének megszüntetése, illetve a szakmai egységek számának csökkentése miatt 53 főről 45 főre csökkenti.
A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, valamint a Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatóját, hogy a lakásotthon megszüntetésével, és a szakmai
egységek számának csökkentésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegyék meg
Felkéri továbbá a megyei főjegyzőt arra is, hogy a létszámcsökkentések költségvetési rendeletben történő átvezetéséről a legközelebbi rendeletmódosításnál gondoskodjon.
Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Horváth Lívia igazgató
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a gyermekvédelmi
intézmények igazgatóival együttműködve a gyermekvédelmi szakellátó rendszerben élő
gyermekek és fiatal felnőttek számának és a lakásotthoni férőhelyek kihasználtságának további alakulását kísérje kiemelt figyelemmel, illetve a nem megfelelő kihasználtság esetén
az intézmények javaslatai alapján a szakmailag elfogadható megoldásokat tekintse át.
Az ellátandó feladatok méretének megfelelő ellátórendszer biztosítása céljából az intézményhálózatban elvégzendő további szükséges módosításokra a 2005. szeptember 15-ei
közgyűlés elé terjessze be javaslatát.
Határidő: 2005. szeptember 15.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
60/2005. (V. 19.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat – a megyei önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
szóló 1/2005. (II. 23.) rendelet 7. számú mellékletének 6. pontja alatt szereplő „Egységes
pályázati alap” terhére – 961 eFt önrész biztosításával pályázik az állami gondoskodásból
1997. november 1-je előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatására.
Határidő: 2005. május 22.
Felelős: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a beérkezett pályázatok értékelését végző
megyei bíráló bizottság elnökének:
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Talabér Mártát a megyei közgyűlés szociális és gyermekvédelmi bizottságának elnökét,
tagjainak:
Dr. Radovits Tibornét, megyei gyermekvédelmi szakreferenst,
Czingráber Jánosnét, gyámhivatali szakellátási szakreferenst,
Jungvert Valériát a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat megbízott igazgatóját
jelöli ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
61/2005. (V. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola
és a Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti formában.
Az alapító okirat módosítása Tapolca Város Önkormányzata képviselőtestületének egybehangzó döntésével lép hatályba.
A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa Tapolca Város Önkormányzata képviselőtestületét.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

62/2005. (V. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a sümegi, tapolcai,
balatonfüredi, zirci és veszprémi társulási tanács munkájáról szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

63/2005. (V. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság komplex biztonság akcióprogramja Veszprém megyében 2005-2006. című előterjesztést elfogadta. A közgyűlés köszönetét fejezi ki a Katasztrófavédelmi Igazgatóság eddig
végzett munkájáért.
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

64/2005. (V. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2005. (II. 17.), 26/2005. (IV. 21.),
27/2005. (IV. 21.), 34/2005. (IV. 21.), 36/2005. (IV. 21.), 37/2005. (IV. 21.), 38/2005. (IV.
21.), 44/2005. (IV. 21.), 45/2005. (IV. 21.), 46/2005. (IV. 21.) határozatokra adott jelentést,
valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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65/2005. (V. 26.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. május 26-ai rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
1. A Kabóca Bábszínház igazgatójának megbízása
Előadó: Kuti Csaba, a közgyűlés elnöke
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke
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IV. MELLÉKLETEK
61/2005. (V.19.)

MÖK határozat

1. sz., 2. sz. mellékletei

4/2005. (V.27.)

rendelet

1-7. sz. mellékletei

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005.
(V.27.) számú rendelet 1-3/14. sz. mellékletei, valamint függelékei a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu - megtekinthető, illetve külön kiadványban kerül kiadásra
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