
 

                   Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. október 27.-i ülése 6. 
számú napirendi pontja 

Az Országos Területrendezési Terv véleményezése 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Előadó: Sulyok Balázs, megyei főépítész 

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottsága. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Miniszterelnökség elkészíttette az Országos Településrendezési Terv (OTrT) 
felülvizsgálati anyagát, melyet megküldött a Tolna Megyei Önkormányzat részére 
2017. augusztus 23-án. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2017. augusztus 29-én 
levélben felhívta a Közgyűlés tagjainak figyelmét a véleményezés lehetőségére. 
 
A jelzett határidőre egy észrevétel érkezett, amely beépítésre került a Tolna megyei 
észrevételek közé, illetve külön egyeztető felületen is feltöltésre került. 
 
Az OTrT törvény eredeti célrendszere, felépítése, szerkezete a felülvizsgálat során 
kissé változott, nagyobb lehetőséget teremt majd a területi tervek, így a megyei 
tervek készítésekor. 
 
A jövőben lehetőség lesz – a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalását 
követően- egyedileg meghatározott övezeteket is kijelölni. 
 
Egyéb tekintetben számos technikai pontosítást tartalmaz, az OTrT módosító 
javaslata, illetve az OTrT szöveges melléklete is átdolgozásra került, számos elem, 
így például az elkerülő utak majd a megyei tervben fognak szerepelni. 

A Tolna Megyei Önkormányzat képviseletében az Elnök az alábbi észrevételeket 
tette: 

a./ Az1/4.számú melléklet felsorolja az Országos kerékpárút-törzshálózat elemeit. A 
1012/2017 (I.11.) Kormány határozat döntött kerékpárútvonalak kiemelt 
fejlesztéséről. Az itt nevesített Siófok-Pécs nyomvonal érinti Tolna megyét, többek 
között Tamási és Dombóvár térségét.  

Javasoljuk a jelentős települések közötti útvonal, valamint az egyéb kerékpáros 
hálózatokhoz való kapcsolatok miatt az országos törzshálózat elemei közé beemelni. 

 



 

b./ Az OTrT-ben jelzett Paks II. fejlesztési területe számos kiváló közlekedési 
kapcsolattal rendelkezik. Ugyanakkor a kiemelt beruházás indokolttá teheti közeli 
repülőtér biztosítását személy- vagy teherszállítási okokból. 

Javasoljuk egy repülőtér kialakításának vizsgálatát Paks vagy egyéb Tolna megyei 
település területén, esetleg a meglévő Őcsényi repülőtér ilyen szempontból való 
jelölését és nevesítését. 
 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés a …/2017. (X. 27.) 
közgyűlési határozata az Országos Területrendezési 
Terv módosításának véleményezése tárgyában: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Országos 

Területrendezési Terv módosításának tartalmával 
egyetért. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
képviseletében eljáró elnök által tett észrevételek 
tartalmával egyetért, azokat jóváhagyja. 
 
Felelős:  Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:      2017. október 27. 
 

 
Szekszárd, 2017. október 16. 

 Fehérvári Tamás 
 Közgyűlés elnöke 
 
 
 
 
 


