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4. sz. melléklet: Területrendezési terveknek való megfelelőség igazolása

A területrendezési - településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az Országos
Területrendezési Terv áll, amelyet az Országgyűlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel (a továbbiakban:
OTrT) hagyott jóvá. Az OTrT-t elfogadása óta többször módosította az Országgyűlés, legutóbb 2013.
decemberében, amely módosítás 2014. január 1. óta hatályos. Az OTrT határozza meg az ország
egyes térségei térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti,
ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére.
A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák és
övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, azok
pontosításával. Mezőlak közigazgatási területére Veszprém Megye Területrendezési Terve (továbbiakban: VM TrT) vonatkozik. Veszprém Megye Önkormányzata a jelenleg hatályos, 5/2005. (V.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott megyei területrendezési tervet az 5/2011. (II.28.) önkormányzati rendelettel foglalta egységes szerkezetbe. A területrendezési ajánlásokat, —amelyek többek között a településrendezés számára iránymutatást tartalmaznak a megyei területrendezési terv elhatározásainak
érvényre juttatása érdekében— a 15/2011. (II.24.) sz. határozattal fogadta el a Közgyűlés. Ebből következően a megyei területrendezési tervben a 2013-ban módosított OTrT-ből adódó változások még nem
kerültek átvezetésre.
TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK TÉRSZERKEZETI TERVEI
Az Ország Szerkezeti Terve (OTrT)
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VM TrT Térségi szerkezeti terve

Az Ország Szerkezeti Tervére vonatkozó előírásokat alapvetően a térségi és megyei tervek készítése
során kell figyelembe venni. Jelen településrendezési eszközök módosítása esetében a térszerkezeti
terveknek való megfelelést a megyei területi terv, Veszprém Megye Térségi szerkezeti tervének való
megfelelés kerül értékelésre.
Megyei
területfelhasználási ka- Területrendezési követelmények
tegóriák
Mezőgazdasági térség
a mezőgazdasági térséget legalább
85%-ban mezőgazdasági terület,
beépítésre szánt különleges honvéTerülete a VM TrT-ben:
1906,37 ha,
delmi terület, beépítésre nem szánt
(közigazgatási terület 88,4 különleges honvédelmi terület vagy
%-a)
természetközeli
terület
területfelhasználási egységbe kell
sorolni, a térségben nagyvárosias
lakóterület és vegyes terület
területfelhasználási egység nem jelölhető ki
Hagyományosan
vidéki a hagyományosan vidéki települési
települési térség
térség a nagyvárosias lakóterület és
vegyes terület területfelhasználási
Területe a VM TrT-ben:
egység kivételével bármely települési
141,11 ha,
területfelhasználási egységbe sorol(közigazgatási terület 6,5 ható
%-a)
Erdőgazdálkodási térség
az erdőgazdálkodási térséget legalább
85%-ban
erdőterület
Területe a VM TrT-ben:
területfelhasználási egységbe kell
15,61 ha,
sorolni a településszerkezeti tervben

Megfelelőség igazolása
Jelen módosítás során VM TrT
mezőgazdálkodási
térségből
9,9231 ha kerül átsorolásra más
területfelhasználási egységekbe,
ez a VM TrT-ben besorolt terület
0,52%-a. Csökkenés mértéke
—0,52%<15%.
Nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási
egység nem került kijelölésre.
Tehát megfelel.
Jelen módosítás nem érinti a
térségi területfelhasználási kategóriát.
Tehát megfelel.

Jelen módosítás nem érinti a
térségi területfelhasználási kategóriába sorolt területeket.
A változás mértéke +/-0%.
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(közigazgatási terület 0,7 az Országos Erdőállomány Adattár
%-a)
szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület
területfelhasználási egységbe kell
sorolni.
Vízgazdálkodási térség
a vízgazdálkodási térséget legalább
90%-ban vízgazdálkodási terület
Területe a VM TrT-ben:
területfelhasználási egységbe kell
93,58 ha,
sorolni, a fennmaradó részen beépí(közigazgatási terület 4,3 tésre szánt terület nem jelölhető ki;
%-a)
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Az Országos Erdőállomány
Adattár szerinti erdőterületet
nem érintenek a tervezett módosítások.
Tehát megfelel.
Jelen módosítás nem érinti a
térségi területfelhasználási kategóriába sorolt területeket.
A változás mértéke +/-0%.
Tehát megfelel.

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK TÉRSÉGI ÖVEZETEI
OTrT és VM TrT által is érintett térségi övezetek
Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy VM TrT 2. függeléke szerint Mezőlak közigazgatási területét
melyik térségi övezetek érintik. A megfelelőséget ezen térségi övezetek esetében igazoljuk. Dőlt betűvel
jelöljük azon övezeteket, amelyeket az OTrT 2013. decemberi módosítása megszüntetett, ennélfogva
ezen övezetek esetében a megfelelőséget nem kell igazolni.
térségi övezet
3/1. melléklet: Magterület, ökológiai folyosó, puffer terület
3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület
3/3. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület, erdőtelepítésre javasolt terület

Mezőlak közigazgatási területén
+
magterület, ökológiai folyosó

Módosuló területeken

+
+
kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület
+
országos jelentőségű tájképvédelmi terület

—
—
—

3/5. melléklet: Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, térségi jelen—
tőségű tájképvédelmi terület övezete
3/9. melléklet: Ásványi nyersanyaggazdálkodási
+
—
terület övezete*
* Az övezet megszűnt, de hasonló tartalommal „ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete” került a
kiemelt térségi és megyei övezetek közé. A VM TrT az övezetet településhatárosan jelöli ki, annak pontosítását a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni, mely
nem érinti a módosuló területeket.
A módosuló területek nem érintenek sem országos, sem megyei térségi övezeteket.
Mivel az OTrT módosításai VM TrT-ben még nem kerültek átvezetésre, a VM TrT azon övezeteit, amelyek érintik a Mezőlak közigazgatási területét, az OTrT hasonló tartalmú övezeteivel párhuzamosan
mutatjuk be:
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VM TrT
3/1 melléklet Magterület, ökológiai folyosó és
pufferterület övezete

___ Magterület, ___ puffer terület, ___ ökológiai
folyosó övezete
OTrT
VM TrT
3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántó- 3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
terület övezete

OTrT
VM TrT
3/4. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőte- 3/3. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
rület övezete, Erdőtelepítésre alkalmas terület
övezete
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___ Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
OTrT
3/5. melléklet: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete

VM TrT
3/5. melléklet Országos jelentőségű tájképvédelmi
terület övezete, Térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület övezete (már megszűnt övezetek)

___ Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete
Az OTrT 2013-ban bevezetett új-, ill. módosított további övezetei
Ebben a fejezetben a 2013-ban módosított OTrT 1.2.2.2 pontban nem ismertetett térségi övezeteivel
való megfelelőséget értékeljük.
Megállapítható, hogy az 1.2.2.2 pontban nem ismertetett OTrT övezetek egyike sem érinti a tervezési
területet, így a megfelelőség értékelésére nincs szükség.
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OTrT a közigazgatási területet igen, azonban a módosuló területeket nem érintő övezetei
3/3. Jó termőhelyi adottságú 3/5. Tájképvédelmi szempontból 3/7. Országos vízminőségszántóterület övezete
kiemelten kezelendő terület öve- védelmi terület övezete
zete

OTrT sem a közigazgatási területet, sem a módosuló területeket nem érintő övezetei
3/6. Világörökségi és világörök- 3/8. Nagyvízi meder és a Vásár- 3/9. Kiemelt fontosságú honvéségi várományos terület övezete helyi-terv továbbfejlesztése kere- delmi terület övezete
tében
megvalósuló
vízkárelhárítási célú szükségtározók
területének övezete
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