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TERVEZŐI VÁLASZ

283.
Kazincbarcika
1. A megyében található települési térségek bővítésére az OTrT 6. § (2) bekezdése a meghatározó, attól
eltérni nem lehet. A közigazgatási határok módosítása a területrendezési tervnek nem kötelező eleme,
azt más jogszabályok alapján lehet végrehajtani.
A megyei területrendezési terv a megyei önkormányzat hatásköréből adódóan csak ajánlási szinten
fogalmazhat meg az OTrT-ben meghatározott Együtt tervezhető térségekhez hasonló térségeket, mint
például a Településhálózati csomópont területét. A nagyobb (településeken átívelő) térségek együtttervezéséhez, így Kazincbarcika és térsége esetén irányadóként érdemes alkalmazni az e sajátos megyei
térséghez kapcsolódó ajánlások és intézkedések pontjait. Megjegyezzük, hogy az Együtt tervezhető
térségekhez hasonló típusú kategorizálást tartalmaz a Megalapozó munkarészek TelepüléshálózatokTelepülésegyüttesek című térképe is.
Bár a közös tervezést a megyei területrendezési terv kötelezően nem írhatja elő, azonban az Épített
környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 15. §-a a
lehetőségét megadja.
2. A 26-os út Kazincbarcikát az OTrT alapján északról elkerüli, így az említett főút jelenleg Kazincbarcikán
átmenő forgalma áthelyezhető. Azt már a településnek kell vizsgálnia – az érintett szakhatóságok
bevonásával -, hogy a jelzett út települési szakaszának helyi forgalma a későbbiekben teljesen
áthelyezhető a 26-os számú főút elkerülő szakaszára. Ezzel a kérdéssel a MTrT nem foglalkozhat a terv
léptékéből adódóan.
3. Tervezői választ nem igényel.
4. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. módosítása (2008. évi L. tv.) nem
tartalmazza az M26 gyorsforgalmi út nyomvonalát, így az a MTrT-ben sem kerülhet rögzítésre. A 26 sz. főút
kapacitásbővítése, települési elkerülő szakaszai, valamint az M30gyorsforgalmi úthoz való csatlakozása
(Bosch út, ill. annak tervezett folytatása) biztosítja a 26 sz. főút gyorsforgalmi úti kapcsolatát Miskolc
települési átkelési szakaszának érintése nélkül.
5. Veszélyes ipari létesítmények esetén veszélyességi övezetet (biztonsági övezetet) a
katasztrófavédelemmel összefüggő jogszabályok és a 18/2006 (I. 26.) Kormányrendelet alapján a
településrendezési tervekben jelölnek ki az érintett katasztrófavédelmi hatóság állásfoglalása alapján.
Összhangban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság véleményével, valamint a térségi szerkezeti
tervezés léptékéből adódóan csak ez az ajánlás kerül beépítésre a határozattervezetbe (lásd 28.
ponthoz kapcsolódó véleményt és tervezői választ).
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