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20/2020. (II. 13.) MÖK határozat melléklete 

 

B E S Z Á M O L Ó  

 

a Veszprém Megyei Önkormányzat 

 2019. évi  

területrendezési tevékenységéről 

 
 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tftv.) 

állapítja meg a központi állami szervek területfejlesztési, területrendezési és koordinációs 

feladat- és hatáskörét, valamint a területfejlesztést és területrendezést ellátó területei szerveket 

és azok feladatait. 

 

A megyei önkormányzat részére a Tftv. 12. §-ban meghatározott területrendezési és a Tftv. 

13/A. §-ban meghatározott koordinációs feladatkörében meghatározott teendők egy része 2019-

ben valós feladatként jelentkezett, melyekkel összefüggésben végzett tevékenységeket az 

alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Területrendezési 

feladatkörök  

Tftv. 12. § alapján 

A feladatokkal összefüggésben végzett megyei 

önkormányzati tevékenység 

 

Az érintett települési 

önkormányzatok 

véleményeinek 

kikérésével elfogadja a 

megye területrendezési 

tervét, amely - a 

jogszabályban rögzített 

egyedileg meghatározott 

megyei övezetek 

kivételével - nem terjed ki 

kiemelt térségek (Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet) 

területére. {(1) a)} 

 

A megye területére vagy 

térségére - a megyei jogú 

városok önkormányzata 

kötelező bevonásával, 

észrevételeik 

figyelembevételével - 

 

Az Országgyűlés 2018 decemberében elfogadta az Országos 

Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

helyébe lépő Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt. 

 

A megyei területrendezési terv megújításának fedezetét a 

Miniszterelnökség és a Veszprém Megyei Önkormányzat 

között aláírásra került, Veszprém Megyei Területrendezési 

Terv készítését szolgáló támogatási szerződés biztosítja. A 

Közgyűlés 2019. december 12-i ülésén került sor a 

„Veszprém Megye Területrendezési Teve módosításának 

elfogadása” tárgyú előterjesztés megtárgyalására, amely 

során a Közgyűlés elfogadta a 15/2019. (XII. 13.) 

önkormányzati rendeletet Veszprém megye területrendezési 

szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről, a 

88/2019. (XII. 12.) MÖK határozatát Veszprém Megye 

Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról, illetve a 

89/2019. (XII. 12.) MÖK határozatát Veszprém Megye 

Területrendezési Tervében foglaltak érvényre jutását 

elősegítő intézkedésekről. Veszprém Megye 
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