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420.
Szerencs
1. Szakmai szempontból elhibázott döntésnek tartjuk a Tokaji Borvidék – Világörökségi terület
közvetlen környezetében erőmű létesítését. A területrendezési tervben ábrázolását nem
javasoljuk, mivel ez jogalapot teremthet a borvidék más térségeiben is erőművek
létesítésére, ami nem lenne szerencsés.
2. A 2008. évi L. törvénnyel módosított országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvény (OTrT) meghatározta az új főútvonal nyomvonalát, attól eltérni a megyei tervben
nem lehet.
3. A megyét az ipari területek tekintetében túlzott területkínálat jellemzi, melyek
kihasználtsága legtöbb esetben nagyon alacsony, betelepítésük lassú a mértéktelen
területkijelölésekhez képest. Ennek visszafogása érdekében indokolt e szövegrész további
alkalmazása, még ha a megyei szintű tervezésből adódóan a különböző adottságokkal
rendelkező iparterületek miatt ezt a tág meghatározást konkretizálni nem lehet. A „túlzott
kínálat” megállapítását a településrendezési tervezés során kell megállapítani kellő
mélységű vizsgálatokra alapozva és indokolva (mint ahogy az ajánlás további része is
fogalmaz), és az érintett igazgatási szervekkel egyeztetni. Tehát az ajánlás két szövegrésze
szorosan összefügg egymással, ezért nem töröljük.
4. Éppen a szerencsi erőmű helykiválasztása hívta fel a figyelmet arra, hogy erre az előírásra
szükség van. Az ökológiai hálózat területén, tájképvédelmi övezetben, borvidéki –
világörökségi területen nem egy-egy erőmű fogja fellendíteni a gazdaságot, a
foglalkoztatást. A szőlészet-borászat és a turizmus nagyobb fejlesztési lehetőséget jelenthet
az érintett térségben.
5. A vélemény alapján az elkészült világörökségi kezelési terv helyett a jóváhagyott
világörökségi kezelési terv megfogalmazást szerepeltetjük a III.5.1. pontban.
6. A III.5.7. pontban a Tokaji Világörökség Egyesület helyébe a „világörökségi terület kezelő
szervezetét” írjuk.
7. Az indoklás alapján jogos a kérés, Szerencs jelentős múlttal rendelkezik a mezőgazdasági
termelésben és a mezőgazdasági termékek feldolgozásában, így a határozattervezet 11.
számú tervlapján kiegészítjük.
8. Az általános vélemény több félreértésen alapul. A világörökség konkrét területét a
településrendezési tervben kell kijelölni és a vonatkozó előírások csak arra a területre
vonatkoznak. A borvidéki terület csak a szőlőkataszteri területet érintik. Az ökológiai
hálózat a tájképvédelmi terület övezetét az OTrT, míg a Natura 2000 területeket külön
kormányrendelet jelölte ki. A „városi környezetüket” a fenti övezetek szabályozása nem
érinti, így a város ipari fejlesztését sem korlátozzák.

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

