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Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 09. 05.

Javaslat az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
felülvizsgálata egyeztetési anyagának véleményezésére

Előadó:     a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
                      Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott: 

Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.09.04.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Miniszterelnökség Területrendezési és Településügyi Főosztálya elkészítette az Országos
Területrendezési  Tervről  szóló  2003.  évi  XXVI.  törvény  felülvizsgálatának  egyeztetési
anyagát. A 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet szerint a megyei jogú városok is jogosultak az
OTrT véleményezésére.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 23315-2/2017

Ügyintéző neve: Kárgli Rita Ügyintéző telefonszáma: 25/544-317
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:
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Javaslat az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
felülvizsgálata egyeztetési anyagának véleményezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) felülvizsgálata
egyeztetési  anyagának  véleményezését  kérte  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésétől. (1. számú melléklet)

A véleményezés kérésének alapja a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program
és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,  valamint  illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük,  elfogadásuk  és  közzétételük  részletes  szabályairól  szóló  218/2009.  (X.6.)
Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése.

Az egyeztetési anyag nem csak az OTrT felülvizsgálatának anyagát tartalmazza, hanem a
Balaton törvény és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló módosításokat
is.  A  3  terv  közül  csak  az  OTrT  érinti  Dunaújvárost  ezért  csak  azzal  kapcsolatban
fogalmaztunk meg észrevételeket. A 3 jogszabály együttes módosítására azért kerül most
sor,  mert az egyes területrendezési tárgyú tervek módosításáról  szóló 2016.  évi  LXXVIII.
törvény így rendelkezett. 
Az OTrT egyeztetési anyagával kapcsolatban az alábbi javaslatokat tesszük:
a) Dunaújváros már többször kérte, hogy az Alsó-Dunamente kerékpárút nyomvonala érintse
Dunaújvárost  és  térségét,  de  nem  emelték  be  az  OTrT-be.  Most  is  javasoljuk,  hogy
Dunaújvárost is érintse az 1/4. sz. mellékletben az Országos kerékpárút törzshálózat elemei
között  szereplő  6-os  jelű  Euro  Velo  Alsó-Dunamente  kerékpárút  6.B  nyomvonala  és
Dunavarsány helyett Soltnál kapcsolódjon a 6.A nyomvonalhoz.

Az  anyagot  terjedelmi  okoknál  fogva  nem papíron  mellékeljük,  hanem megtekinthetők  a
http://trt.e-epites.hu/ oldalon.

Bizottsági vélemény:

A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2017. szeptember 4-i ülésén
tárgyalta és véleményét szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2017. (IX.05.) határozata
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításának

egyeztetési anyagáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Országos Területrendezési Tervről szóló
2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának egyeztetési anyagát (Lechner Tudásközpont 2017
augusztus)  támogatja. A terv véglegesítésénél az alábbiak figyelembe vételét kéri:
a)  Az  Országos  Területrendezési  Terv  1/4.  számú  Országos  kerékpárút  törzshálózat
elemeiről  szóló  mellékletében  az  Alsó-Dunamente  kerékpárút  (6-os  jelű  EuroVelo)  6.B
útvonala a Dunaújvárosi járást is érintse.

http://trt.e-epites.hu/
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b) Az Országos Területrendezési Terv 2. számú mellékletén az Országos Szerkezeti Terven
szereplő országos kerékpárút törzshálózata érintse a Dunaújvárosi kistérséget.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1.) pont alatti
határozat közlésére a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkárával.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködéséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2017. szeptember 18.

Dunaújváros, 2017. szeptember 5.

Hingyi László s. k.
a gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnöke


	 A véleményezés kérésének alapja a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése.

