
Minősített többség 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. július 17-i ülése … számú 
napirendi pontja 
 
Rendelettervezet Tolna megye területrendezési tervéről szóló 1/2005. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke  
 
Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta bizottság.  
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2017. (…….) önkormányzati rendelete 

Tolna megye területrendezési tervéről szóló 
1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
TERVEZET 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel összhangban Tolna 
megye területrendezési tervéről szóló 1/2005. (II.21.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A Rendelet 3.10. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 

Ezen rendelet 2017. július 18. napján lép hatályba. 

 

 

                  Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
  a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
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INDOKOLÁS 
A Tolna Megyei Önkormányzat 

TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL szóló 
önkormányzati rendeletének módosításához 

 
Általános indokolás 

 
A Közgyűlés Tolna megye jelenleg hatályos területrendezési tervét az 1/2005. (II. 
21.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: Ör.) alkotta meg, majd az országos 
területrendezési tervről szóló törvény (továbbiakban: OTrT) változása miatt 2016-ban 
a teljes felülvizsgálata vált szükségessé. Az OTrT előírásából adódó kötelezettség 
végrehajtása, valamint a megyénkben zajló, illetve tervezett térségi jelentőségű, 
továbbá a megyét érintő nagytérségi szintű térátalakító folyamatok időközi 
változásainak beépítése érdekében a Környezetterv Kft. tervezésében elkészült 
Tolna Megye Területrendezési Tervének módosítása, melyet Tolna Megye 
Közgyűlése 11/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel elfogadott. A hatályos 
Területrendezési Terv 3.10 mellékletében azonban dokumentálási hiba van, melynek 
javítása érdekében szükséges az Ör. módosítása. 
 

 
Részletes indokolás 

 
A Területrendezési Terv 3.10 tervlapján (Rendszeresen belvízjárta terület) a Sió és 
Kapos mentén néhány település belterülete is kijelölésre került. Az egyeztetési 
anyagban ez nem így szerepelt, tehát csak az elfogadási fázisban került be a hibás 
lap. 
 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 5/2017. (II. 08.) határozattal döntött a 
Tolna megyei Területrendezési terv 3.10 mellékletének javításáról. A Környezetterv 
Kft. tervezésében költségmentesen elkészült Tolna Megye Területrendezési 
Tervének javítása, melyet a Tolna Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze 
elfogadásra javasolt. 
 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 12/2017. (V. 24.) határozattal döntött a 
Tolna megyei Területrendezési terv 3.10 számú javított mellékletének elfogadásáról 
és az illetékes miniszteri állásfoglalás céljából való megküldésről. 
 
A Miniszterelnökség mellékelt egyetértő válasza megérkezett, amennyiben a 
Közgyűlés a rendelet módosítását elfogadja, úgy a javítási folyamat lezárul. 
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                                        ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
   (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
A tervezett jogszabály várható következményei különösen: 
 
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet módosításának mérhető társadalmi, gazdasági hatásai nem lesznek. A rendelet 
módosítása jövőbeli költségvetési kihatással nem jár, a Területrendezési Terv módosítása 
előkészítésének kiadási vonzata nem volt.  
 
b) Környezeti, egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. 
 
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
Az adminisztratív terhek a módosítás következtében nem fognak növekedni. 
 
d) Egyéb hatása: Nincs. 
 
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet módosítására dokumentálási hiba javítása érdekében van szükség. 
 
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
Szekszárd, 2017. július 13. 
 
 

 
 dr. Gábor Ferenc 
   megyei főjegyző 
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