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OTRT. módosításokat érintő előírásai 
 

Borzavár község településrendezési eszközeinek tervezett módosításához, 
ennek során a 314/2012. Kormány rendelet 32. §. (1) b) alatti 

egyszerűsített egyeztetési eljárás szerint vélemények bekéréséhez 
összeállított tervanyaghoz 

 
Megbízó: Borzavár Község Önkormányzata 8428 Borzavár, Fő u. 43. sz. 

 
 
Különös tekintettel arra, hogy a tervezett módosítások során településszerkezet és 
területfelhasználás vonatkozásában semminemű változást nem irányoztunk elő, a 2003. évi 
XXVI. tv. (Országos Területrendezési Terv) térségi övezeteinek részletes vizsgálata nem 
releváns.  
 
A fenti körülmény miatt a módosítások egyike sem igényli az övezetek területének 
pontosítását, ennek megfelelően nem szükséges az egyes övezetek területének települési 
szintű mérlegét elkészíteni. Erre tekintettel az OTRT szempontjából lehetséges a 
településrendezési eszközök részleges módosítása, a változtatások kezelése.  
 
A települési szintű felülvizsgálatot a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a jelen 
módosítás 2015. december 31-ig történő jóváhagyásával együtt 2018. december 31-ig 
alkalmazható településrendezési eszközök helyett az akkori hatályos előírások szerint 
készítendő új településrendezési eszközök megállapítása során szándékozik a település 
elvégezni. 
 
 
 
Veszprém, 2015, október hó. 
 
 
 
 
 

 
………………………… 

 
………………………… 

Szabó Balázs 
okleveles építészmérnök 

építész tervező, településrendező 
munkatárs, Otn. É 19-0405. 

 

Szabó Zoltán 
okleveles építészmérnök 

településrendező vezető tervező 
Otn. TT/1 19-0100. 

 
 



TÉR-SZER Kft                                                                                                                                TÖRZSSZÁM: TSZ-52/1/2015 
8200 VESZPRÉM, VIOLA U. 14/B.                                                                               TEL: (30) 902-05-52 FAX: (88) 403-818 

 

Veszprém Megye Területrendezési Tervének 
módosításokat érintő előírásai 

 
Borzavár község településrendezési eszközeinek tervezett módosításához, 

ennek során a 314/2012. Kormány rendelet 32. §. (1) b) alatti 
egyszerűsített egyeztetési eljárás szerint vélemények bekéréséhez 

összeállított tervanyaghoz 
 

Megbízó: Borzavár Község Önkormányzata 8428 Borzavár, Fő u. 43. sz. 
 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2011. (II. 28.) rendeletével módosított 
5/2005. (V. 27.) rendeletével megállapított „Veszprém Megye Területrendezési Terve” 
módosításokat érintő vonatkozó előírásai: 
 
Különös tekintettel arra, hogy a tervezett módosítások során településszerkezet és 
területfelhasználás vonatkozásában semminemű változást nem irányoztunk elő, a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2011. (II. 28.) rendeletével módosított 5/2005. (V. 
27.) rendeletével megállapított „Veszprém Megye Területrendezési Terve” térségi 
övezeteinek részletes vizsgálata nem releváns.  
 
A fenti körülmény miatt a módosítások egyike sem igényli az övezetek területének 
pontosítását, ennek megfelelően nem szükséges az egyes övezetek területének települési 
szintű mérlegét elkészíteni. Erre tekintettel a Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 5/2011. (II. 28.) rendeletével módosított 5/2005. (V. 27.) rendeletével 
megállapított „Veszprém Megye Területrendezési Terve” szempontjából lehetséges a 
településrendezési eszközök részleges módosítása, a változtatások kezelése.  
 
A települési szintű felülvizsgálatot a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a jelen 
módosítás 2015. december 31-ig történő jóváhagyásával együtt 2018. december 31-ig 
alkalmazható településrendezési eszközök helyett az akkori hatályos előírások szerint 
készítendő új településrendezési eszközök megállapítása során szándékozik a település 
elvégezni. 
 
 
 
Veszprém, 2015, október hó. 
 
 
 
 
 

 
………………………… 

 
………………………… 

Szabó Balázs 
okleveles építészmérnök 

építész tervező, településrendező 
munkatárs, Otn. É 19-0405. 

 

Szabó Zoltán 
okleveles építészmérnök 

településrendező vezető tervező 
Otn. TT1 19-0100. 

 
 


