TERVEZŐI VÁLASZ

BAZ MTrT

352.
Ózd
1. Ózd vonatkozásában a térségi szerkezeti tervlapra átvezetjük a város településszerkezeti terve alapján
tervezett ipari terület jelölését.
2. Közlekedési munkarészek
–

A 26. számú főúttal kapcsolatban: a rendelettel elfogadandó megyei területrendezési
terv térségi szerkezeti tervlapján az OTrT és a területfejlesztési koncepciók, programok és
területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet
alapján meghatározott infrastrukturális elemeket (utak, közművek, települési terület),
térségeket stb., azok helybiztosítását határozhatja meg, a műszaki kialakítását azonban
nem. A megalapozó munkarészekben csupán ennek javaslatát fogalmazhatják meg a
tervezők a rendelkezésre álló adatok, információk, valamint a vélemények alapján.

–

Az ózdi térség közúti megközelítése mind a megyeszékhely, mind az autópálya-hálózat
szempontjából kedvezőtlennek mondható, mely közvetve a térség gazdasági fejlődését is
befolyásolja. Tekintettel arra, hogy az OTrT-ben Ózd térségében gyorsforgalmi kapcsolat
kialakítása nem tervezett, alapvetően a fő kapcsolati irányokban a főúthálózati elemek
korszerűsítése javasolt. Ezek közül Ózd és Miskolc közötti szakaszon a 26 sz. főúton az OTrT –
lényegében kivétel nélkül- rendelkezik a települési átkelési szakaszok kiváltásáról. Az M3
autópálya, ill. a Főváros közúti elérhetőségének javítására a megyét érintő szakaszon a
borsodnádasdi hegyvidéki jellegű szakasz kapacitásbővítése (reálisan 2+1 forgalmi sáv, a
domborzati viszonyoknak megfelelően kialakított váltott irányú kapaszkodó- ill. előző
sávok) javasolt. A Szentdomonkos-Borsodnádasdi szakasz kiváltására készültek
előzménytervek, melyek jelentős hosszban műtárgyépítést teszik szükségessé. Ennek
megvalósítása nem realizálható. A 25 sz. főúton a borsodnádasdi szerpentin kiváltása az
OTrT elhatározásai között nem szerepel, a megyei terv a megvalósítását nem támogatja.

–

Az Ózd-Susa és Jéne (Jenice) közötti határátkelő térségi szerkezeti tervlapon térségi
jelentőségű határátkelőként való feltüntetése a vélemény alapján indokolt, ezt a
tervlapon jelöltük.

–

A Sajópüspöki-Bánréve elkerülő szakasz nyomvonalát az észrevétel alapján korrigáltuk.

–

A tervlapon lévő vonalas elemeket megerősítettük.

3. az Ózdi regionális szennyvíztisztító jelét a térségi szerkezeti tervlapon pótoltuk.
4. A területrendezési terv az erdészeti igazgatóság adatszolgáltatása alapján az erdőtelepítésre alkalmas
területeket külön övezetként jelölte ki.
A tervnek nem feladata településenként meghatározni, hogy ez hány százalékos erdőtelepítést és
erdősültséget jelent.
5. A javaslat alapján indokolt Ózdot, mint Szervező és turisztikai központot kezelni, ennek megfelelően a
határozattervezet 12. számú mellékletén a jelölést feltettük.

Rövidítések:
OTrT = Országos Területrendezésről szóló 2003. évi XXVI. törvény (módosította: 2008. évi L. tv.)
MTrT = Megyei Területrendezési Terv

