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Békés  Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ......./2020.(…..) KGY határozata 

 

Békés megye területrendezési tervének érvényesítésével kapcsolatos területrendezési 

intézkedésekről 
 
 

1. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről 

szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény 23/B. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján, Békés megye területrendezési tervének érvényesülését és a településrendezési 

terveknek Békés megyei területrendezési tervével való összehangolását elősegítendő, az 

alábbi területrendezési intézkedéseket fogadja el, egyidejűleg a 59/2012. (VI.8.) KGY 

határozatát hatályon kívül helyezi: 

a) Békés megye területrendezési terve módosításáról szóló .../2020. (... ...) önkormányzati 

rendelet elfogadásáról tényközlő és általános ismertető híradást kell közzétenni a Békés 

Megyei Önkormányzat hivatalos internetes honlapján. 

b) Békés megye területrendezési tervéről szóló .../2020. (... ...) önkormányzati rendeletet, a 

területrendezési szabályozási ajánlásokról szóló önkormányzati döntést és a megyei 

területrendezési terv megalapozó munkarészeit, valamint a terv környezeti értékelését 

közzé kell tenni a Békés Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján, figyelemmel az 

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

kormányrendelet és 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 rendelkezéseire. 

c) Békés megye új területrendezési tervének elfogadásáról és a módosított terv 

elérhetőségéről, alkalmazásával kapcsolatos általános tudnivalókról tájékoztatni kell 

Békés megye települési önkormányzatait. 

d) A Békés megye területrendezési tervéről szóló rendeletet előzményeivel, azaz a 

tervjavaslattal, az elfogadott és el nem fogadott vélemények indokolásával, az állami 

főépítész nyilatkozatával és a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalásával 

együtt meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatalnak. 

e) Békés megye új területrendezési tervéről szóló rendeletet meg kell küldeni a 

területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok 

gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 

kormányrendeletben meghatározott Dokumentációs Központnak, a kormányrendeletben 

meghatározottak szerint.  

f) A településrendezési eszközök készítésének, illetve módosításának eljárásaiban, a 

jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, adatot kell szolgáltatni a tervezők és az 

önkormányzatok számára a módosított megyei területrendezési tervről és az elfogadott 

megye területrendezési szabályozási ajánlásokról. 

g) Szorgalmazni és segíteni kell, hogy Békés megyében minden települési önkormányzat 

készítse el a hatályos országos és a hatályos megyei területrendezési tervvel, valamint 

az országos településrendezési és építési követelményekkel összhangban lévő, korszerű 

új településrendezési eszközeit. 
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2. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Hivatalát:  

a) Biztosítsa Békés megye területrendezési terve előírásainak és szabályozási ajánlásainak 

érvényesülését Békés megye 2020-2027 közötti időszakra szóló területfejlesztési 

dokumentumainak kidolgozásánál. 

b) kísérje figyelemmel Békés megye területrendezési tervének érvényesülését. A 

tapasztalatokról, a jogszabályok rendelkezései szerint, rendszeresen adjon tájékoztatást 

a Közgyűlésnek. 

 

Felelős: Zalai Mihály elnök 

  dr. Horváth Mihály jegyző 

 

Kmf. 

 

 

 

 Zalai Mihály sk. Dr. Horváth Mihály sk. 

 elnök jegyző 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 


