1. számú melléklet: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez
kapcsolódó intézkedések
1. Általános területrendezési intézkedések
1.1. A Közgyűlés Elnöke gondoskodik róla, hogy az elfogadott területrendezési
tervmódosításban foglaltak, a határozattal jóváhagyott ajánlásokkal együtt, a megye
fejlesztési koncepcióiba, programjaiba beépüljenek és azok a régió tervdokumentumaiban
is érvényesüljenek.
1.2. A megyei főépítész évente beszámol a Közgyűlésnek arról, hogy a településrendezési
tervekhez kapcsolódó tervtanácsi munkában és más területrendezési, államigazgatási
véleményezési eljárások során hogyan érvényesülnek a megyei területrendezési
tervmódosítás követelményei, ajánlásai.
1.3. A Közgyűlés Elnöke egyeztetést kezdeményez az illetékes minisztériummal az OTrT-ben
szerepeltetett Budapest – Nagykáta – Jászberény – Újszász tervezett főút felülvizsgálata és
módosítása érdekében.
1.4. A Közgyűlés Elnöke tárgyalásokat kezdeményez annak érdekében, hogy a Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztése térjen vissza az eredeti komplex tájgazdálkodási elképzelésekhez.
1.5. A Közgyűlés Elnöke kezdeményezi a Kecskemét-Szolnok regionális jelentőségű
településhálózati csomóponti térség területe jövőképének végiggondolását, közös stratégiát
az érintett Pest és Bács-Kiskun megyékkel, a területi kínálatok szabályozására, a várható
folyamatok kézbentartására, a gazdasági-logisztikai terület túlkínálat megelőzésére, a táj
védelmére.
1.6. A Közgyűlés Elnöke vizsgálatot kezdeményez a Mezőtúr-Túrkeve-Kisújszállás tervezett
vasútvonal létesítésének lehetőségéről.
1.7. A Közgyűlés Elnöke egyeztetést kezdeményez az illetékes minisztériummal a Jászságifőcsatorna tervezési munkáinak mielőbbi megkezdése és a megvalósítás programozása
érdekében.
1.8. A Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a Tisza Vízgyűjtő
Programrégió Önkormányzati Társulás valamint a Tisza-tó Területfejlesztési Tanács
kezdeményezéseit a Tisza menti megyék fejlesztéseinek összehangolására és a közösen
elfogadott irányelveket, stratégiai döntéseket a megye területrendezési és fejlesztési
terveinek karbantartása során a tervekbe beépíti.
2.
Az OTrT, a Területfejlesztésről és a Területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
illetve az országos településrendezési és építési követelmények módosításának
indítványozására vonatkozó intézkedések
2.1

A Közgyűlés Elnöke egyeztetést kezdeményez az illetékes minisztériummal, hogy a
megyei tervben térségi mellékútként jelölt, alább felsorolt főúti elkerülő szakaszok
épüljenek be az OTrT következő módosításába:
4. sz. főút esetén: Kenderesnél, Törökszentmiklósnál*
32. számú főút esetén: Jászteleknél, Alattyánnál, Jászalsószentgyörgynél;
*Törökszentmiklós esetében a Megyei Közgyűlés azt a megoldást javasolja, hogy a 46-os
főút Törökszentmiklósi elkerülő szakasza kerüljön kiegészítésre az M4-es gyorsforgalmi
útig a város délkeleti peremén és ugyanez a nyomvonal a 4-es sz. főút új elkerülő
szakaszaként szolgáljon az M4-es főút gyorsforgalmi úttá fejlesztése után.
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2.2. A Közgyűlés Elnöke kezdeményezze az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvény módosítását a következők szerint:
a) A törvény 6.§ (2) bekezdés c) pontja szerint „a vegyes területfelhasználású térséget
legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület
kijelölhető”.
A módosítási javaslat:
„Vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület vagy
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen a
nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység
kijelölhető.”
b) A törvény 8.§ (1) bekezdése szerint „Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere III. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető”.
A módosítási javaslat:
„Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I. osztályú területeihez tartozó
földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető”.
c) A törvény 8.§ (2) bekezdése szerint „Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és
II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető”.
A módosítási javaslat:
„Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. osztályú területeihez tartozó
földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető”.
d) A törvény 1/2. számú mellékletének címe:
„A gyorsforgalmi úton és főúton, valamint a vasúti törzshálózaton tervezett nagy hidak
a Dunán és a Tiszán”
A módosítási javaslat:
„A gyorsforgalmi úton és főúton, valamint a vasúti törzshálózaton lévő nagy hidak a
Dunán és a Tiszán”
2.3. A Közgyűlés Elnöke kezdeményezi – Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékkel közösen – a Tisza-tó, – Hortobágy kiemelt térségek
egységes területfejlesztési koncepciójának és együttes területrendezési tervének
elkészítését. Kezdeményezi továbbá az OTrT legközelebbi módosításakor a térségek közös
kiemelt térséggé történő minősítését és ennek alapján együttes területrendezési tervük
törvényerőre emelését.
Kiemelt térségek által érintett települések: (a határozat 2. melléklete 2. tervlap)
Abádszalók, Berekfürdő, Fegyvernek, Karcag, Kőtelek, Kunhegyes, Kunmadaras, Nagyiván, Nagykörű,
Tiszabő, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszasüly,
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tomajmonostora.

3. Térségi jelentőségű és egyéb mellékúthálózati elemekkel összefüggő intézkedések
3.1. A Közgyűlés Elnöke gondoskodik a tervezett térségi mellékutak, és mellékút-hálózati
elemek megvalósítási stratégiájának kidolgozásáról, továbbá felkéri a kistérségi
társulásokat, hogy a szükséges lépéseket tegyék meg az érdekeltségükbe tartozó tervezett
egyéb mellékutak (a határozat 2. melléklet 1. tervlapja) megvalósulási folyamatának
elindulása érdekében.
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Tervezett térségi mellékutak:
• Jászárokszállás – Adács (Heves m.)
• Jászkisér – Jásztelek
• Jászapáti – Jászalsószentgyörgy
• Kétpó – Kengyel – Szolnok
• Tiszafüred – Tiszabábolna (Borsod-Abaúj-Zemplén m.)
• 3216. j. ök. út korrekciója: Tiszaderzs, Abádszalók
• Karcag – Kunhegyes (34. sz. főút)
• Jászszentandrás – Boconád (Heves m.)
• Kétpó – Mezőhék
• Kisújszállás – Kunmadaras
• Jászkisér – Pély – Kisköre (Heves m.)
• Karcag nyugati elkerülő
• 3227. j. út korrekciója: Jászladány
• 4625. j. ök. út korrekciója: Tiszajenő, Tiszavárkony
• Jászárok – Csány (Heves m.)
• Jászfényszaru - 3108. sz. út, Pusztamonostor
• 3106. sz. út Jászfényszaru elkerülő
• 3203. sz. út Jászárokszállás elkerülő
• Jászalsószentgyörgy – Jászladány – Kőtelek, Tisza-híd – Kunhegyes (34. sz. főút)
Tervezett egyéb mellékúthálózati elemek (települési összekötőutak):
• Jászágó – 3202 sz. út
• Cibakháza – Nagyrév
• Cibakháza – 442. sz. főút
• Jászfényszaru – Tóalmás
• Jászkisér – Jászivány
• Tiszavárkony – Vezseny
• Cserkeszőlő – Szelevény
• Tiszaszentimre – Tiszaörs
• Nagykörű (Nagykörű – Kőtelek mellékúttal)
• Tiszaszőlős – Tisza-tó
• Rákóczifalva- Tiszavárkony (tervezett komp)
• Tiszatenyő – Szajol
• Szajol – Tiszapüspöki – Törökszentmiklós, Óballa – Fegyvernek
• Törökszentmiklós – Örményes
• Jászágó – Csány (Heves m.)
• Túrkeve-Dévaványa (Békés m.).
• Mesterszállás-Mezőtúr
• Tiszainoka-Nagyrév
• Tiszabő bekötő út a Jászalsószentgyörgy – Jászladány – Kőtelek, Tisza-híd – Kunhegyes (34. sz. főút)
tervezett térségi mellékútba

4. Egyéb intézkedések
4.1

4.2

A Közgyűlés Elnöke kezdeményezi az illetékes minisztériumnál az Országos
Településrendezési és Építési Követelmények módosítását annak érdekében, hogy a tanyás
térségek, és más az egyes tájakra jellemző sajátos karakterű külterületi lakott helyek
értékei megőrzésének és értékőrző hasznosításának településrendezési feltételei országos
szintű jogszabályban (OTÉK) biztosítottak legyenek.
A Közgyűlés Elnöke, együttműködve az érintett megyékkel, kezdeményezi, hogy a Tisza
mente, az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban a Balatonhoz hasonló
programrégióként szerepelhessen a következő Nemzeti Fejlesztési Tervben.
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