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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 
 
 
 
 
 
Tisztelt Közgy űlés! 
 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § 
értelmében, valamint a 218/2009. (X.6.) Korm.rendelet 1. § g) pontja alapján a 
megyei területrendezési terv kidolgozásáért felelős szerv a megyei önkormányzat. 
 
2016-ban elkészült Tolna Megye Területrendezési Tervének módosítása, melyet a 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelettel 
elfogadott. 
 
2017. év végére átdolgozásra és egyeztetésre került az Országos Területrendezési 
Terv (OTrT) és a kiemelt területek módosítása, melyet az Országgyűlés várhatóan ez 
év februárban fogad el. 
 
Az OTrT-vel való összhang érdekében a megyei terveket ez évben módosítani 
szükséges. A Miniszterelnökség a feladat ellátásához vissza nem térítendő 
költségvetési támogatást biztosított, a támogatási időszak 2017. december 1. és 
2018. december 31.közötti időszak. 
 
Tekintettel arra, hogy a módosítás várható időtartama 10-12 hónap, ezért a feladatot 
haladéktalanul meg kell kezdeni a tervező kiválasztásával, az alapadatok 
igénylésével. Ehhez szükséges, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat felhatalmazza 
Elnökét, hogy a fenti eljárások elindulhassanak. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
…/2018. (II.9.) közgy űlési határozata a Tolna Megyei 
Területrendezési Terv módosításáról 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 218/2009. 
(X.6.) Kormányrendelet 11/B. § (1) és (2) bekezdése 
alapján a Tolna megye Területrendezési Tervéről szóló 
1/2005. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosítását 
határozza el.  

 
2. A 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet 11/B. § (2) 

bekezdésének b.) pontja alapján nyilatkozik, hogy az 
adatbázisokat és adatokat kizárólag a megyei 
területrendezési terv módosításához használja fel. 
 

3. A Tolna Megyei Területrendezési Terv módosításának 
pénzügyi fedezetét a Miniszterelnökséggel kötött 
Támogatási szerződés biztosítja. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri és 

egyben felhatalmazza Elnökét, hogy a Támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése 
érdekében intézkedjen, az ahhoz szükséges beszerzési, 
közbeszerzési eljárásokat folytassa le. 
 
Felelős:  Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határid ő: a Támogatási szerződésben foglaltak szerint, 
        de legkésőbb 2018. december 31. 

 
 
Szekszárd, 2018. január 25. 
 
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgy űlés elnöke 


