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TERVEZŐI VÁLASZ

452.
Tiszaújváros
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 Tiszaújváros 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 nem írhatja elő, azonban az Épített környezet
alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 15. §-a a lehetőségét
megadja.
2. A város külterületét a kérésnek megfelelően vegyes területfelhasználású térségbe soroljuk
3. A jelzett vízgazdálkodási térséget a tervből töröljük.
4. A tervezett út nyomvonalát megvizsgáltuk, az elkerülő út nem minősül térségi jelentőségű mellékútnak,
ezért a területfejlesztési koncepciók, programok, területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló
18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet alapján az alacsonyabb kategóriájú tervezett utakat a MTrT-en nem
jelölhetők a rendelet részeként. Azonban a térségi kapcsolatok jobb tervezése, áttekinthetősége
érdekében csak a települési összekötő utak esetében (kiemelve a településközi közlekedési kapcsolatok
mikrotérségi jelentőségét) a nyomvonalakat, mint egyéb tervezett mellékúthálózati tájékoztató elem
ábrázoljuk, ha annak a nyomvonala ismert és már korábban leegyeztetésre került az érintett (OTÉK
szerinti) hatóságokkal, illetve nem érint magterületet. Ezek a jelzett nyomvonalak nem rendelet erejűek,
tehát bármikor pontosíthatók, és újak létesíthetők a MTrT-től függetlenül – természetesen az érintett
hatóságok bevonásával. Mivel a jelzett út települési elkerülő út a fentiek alapján a nyomvonalat nem
ábrázoljuk, de a MTrT a megvalósítását nem akadályozza.
5. Az OTrT szerint a megyei területrendezési terv alapján nem határozhat meg közműsávokat, csak azok
„nyomvonalát”, melynek helyét a településrendezési tervekben kell pontosítani. Közművek telepítésére
vonatkozóan a határozattervezet tartalmaz irányelveket, melyek meghatározzák ezek ésszerű
elhelyezését is. Korlátozásokat egyes országos és térségi övezetek (magterület, ökológiai folyosó,
világörökség, történeti település) esetén alkalmaz az OTrT. Közművek elhelyezésének korlátozása jelentős
negatív gazdasági következményekkel járhat, csak települési léptékben vizsgálható, így a terv
általánosságban sem tartalmazhat korlátozásokat.
6. 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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