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1. A Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Közgyűlés a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény és Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018 évi CXXXIX.
törvény (továbbiakban: Trtv), valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok előírásainak megfelelően a
módosított megyei területrendezési terv végrehajtásának, érvényesülésének segítése érdekében a következő
intézkedéseket hagyja jóvá:
a) A Közgyűlés Elnöke egyeztetést kezdeményez az illetékes minisztériummal a Jászsági‐főcsatorna
tervezési munkáinak tovább folytatása érdekében;
b) A Közgyűlés Elnöke kezdeményezi – Heves, Borsod‐Abaúj‐Zemplén, Hajdú‐Bihar és Szabolcs‐Szatmár‐
Bereg megyékkel közösen – a Tisza‐tó, – Hortobágy térség egységes területfejlesztési koncepciójának
és együttes területrendezési tervének elkészítését. Kezdeményezi továbbá a Trtv legközelebbi
módosításakor a térség kiemelt térséggé történő minősítését és ennek alapján együttes
területrendezési tervük törvényerőre emelését. A kiemelt térségek által érintett megyei településeket a
határozat 1. melléklete tartalmazza.
Érintett települések: Abádszalók, Berekfürdő, Fegyvernek, Karcag, Kenderes, Kőtelek, Kunhegyes,
Kunmadaras, Nagyiván, Nagykörű, Tiszabő, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszagyenda,
Tiszaszőlős, Tiszaörs, Tiszasüly, Tiszaszentimre, Tomajmonostora
c) 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
következők szerint:
ca) a legalább 2500 m2 nagyságú tanya telkeken művelési ágtól függetlenül lakóépület és gazdasági
épület létesíthető legyen,
cb) tanya telkeken a lakóépület, gazdasági épületek mellett a tanyasi turizmus építményei, szállás‐
épület és vendéglátó épület is létesíthető legyen.
d) A megyei főépítész szakmai közreműködésével támogatja és elősegíti a térségi együttműködések öve‐
zetével érintett települések esetén a közösen készülő településfejlesztési koncepció, integrált telepü‐
lésfejlesztési stratégia és településszerkezeti terv koordinációját.
e) A településfejlesztési, településrendezési dokumentumok készítésének anyagi támogatása esetén
előnyben részesülnek a térségi együttműködések övezetébe tartozó települések közösen készülő tele‐
pülésfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településszerkezeti terve.

2. A Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez
kapcsolódó területrendezési intézkedésekről szóló 54/2011. (IV. 29.) számú és a területrendezési ajánlásokról
szóló 53/2011. (IV. 29.) számú közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi.
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