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TERVEZŐI NYILATKOZAT
Kaposvár településrendezési tervének
M23/2021-OTÉK jelzőszámú módosításához
Alulírott településtervező nyilatkozom, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 14.§ alapján a tervezői munka elvégzésére
jogosultsággal rendelkezem. A Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnök Kamara tagja vagyok.
A dokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak, így elsősorban:
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvénynek;
-

Magyarország egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénynek
(továbbiakban MTrT);

-

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvénynek (továbbiakban Étv);

-

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.)
MVM rendeletnek;

-

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendeletnek
(továbbiakban OTÉK);

-

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendeletnek (továbbiakban TFR.);

-

a Somogy Megye Területrendezési Tervének (továbbiakban SMTrT, jóváhagyva: 6/2020.(III.16.) önk. rend.el);

-

Kaposvár Megyei Jogú város 195/2014. (IX.29.) önkormányzati határozattal elfogadott és 130/2017.
(VIII.4.) önkormányzati határozat 1. pontjával módosított Településfejlesztési koncepcióhoz

-

Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének (továbbiakban KÉSZ, jóváhagyva: KMJV
Önkormányzata 70/2005.(XII.15.) önk. rend.-el).

-

Megújuló energiaforrás (napelem) műtárgyának létesítési
(jóváhagyva 174/2017.(XI.9.) önkormányzati határozattal).

stratégiájának

és

szabályozásának

A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm..rend. 45.§, átmeneti rendelkezései alapján, az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 2012. augusztus 6.-án hatályos településrendezési
tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.
Kaposvár, 2021. október

Dr Fazekas Sándorné
településtervező: TT 14-0282
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA
Előzmények:
Kaposvár közigazgatási területére készült településrendezési eszközök 2005. decemberében kerültek
jóváhagyásra, melyet azóta a Közgyűlés több alkalommal módosított. Kaposvár MJV Polgármestere a 92/2020.
(XII. 1.) önkormányzati határozat 4. a) – h) pontjaiban, a 46/2021. (II.5.) önkormányzati határozat a), b)
pontjaiban, valamint a 80/2021. (IV.6.) a), b) és c) pontjaiban döntött arról, hogy kezdeményezi a
településrendezési eszközök módosítását.
A településrendezési eszközök egyeztetése a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§-a szerinti egyszerűsített
eljárásban történik.
A módosítások leírása:
1.) Szent László utca északi részénél a szabályozási vonal javítása:
A Szent László utca kivitelezése, a lakótelkek kialakítása évekkel ezelőtt megtörtént, az útterület telekhatára
azonban nem követte a szabályozási terv szerint kiszabályozott 16 méter széles szabályozási vonalat. Ezért
ennek igazítása szükséges a kialakult telekhatárhoz igazodóan. Az ingatlanoknál a módosítás építésjogi
következményekkel nem jár, a településszerkezeti és belterületi szabályozási tervek módosítása azonban
indokolt. A módosítás a településszerkezeti terv és a KÉSZ belterületi szabályozási tervét érinti.
2.) A KÉSZ 16. melléklet aktualizálása:
A KÉSZ-ben szabályozott rendezvénysátrak elhelyezésére kijelölt, 16. számú melléklet szerinti ingatlanok
vonatkozásában a felülvizsgálat szükséges tekintettel arra, hogy a város a 9073/2 hrsz. alatti, közlekedési
területként szabályozott ingatlant a jövőben meghatározott célra (turista buszok parkolása) kívánja
használni. Ennek megfelelően a hivatkozott melléklet 1. pontja szerinti ideiglenes hasznosításra nem lesz
lehetőség. A KÉSZ szöveges szabályozási előírásainak módosítását érinti, a szabályozási terv mellékletek
módosításával nem jár.
3.) A KÉSZ 15. melléklet felülvizsgálata és aktualizálása az építési övezetek tekintetében:
A KÉSZ 15. melléklete, a megújuló energiaforrás (napelem) műtárgyának létesítési feltételeit szabályozza az
egyes övezetekben/ építési övezetekben. Aktualizálása, az új övezetek bevezetése miatt indokolt. A KÉSZ
szöveges szabályozási előírásainak módosítását érinti, a szabályozási terv mellékletek módosításával nem
jár.
4.) Kaposvár, Állomás utca 0553/22 hrsz.: alatti ingatlan területfelhasználásának módosítása:
Az ingatlanon álló vízmű területének magántulajdonból történő kivásárlása miatt a külterület szabályozási
terv és szerkezeti terv módosítása szükséges annak érdekében, hogy a jelenlegi útként szabályozott
visszamaradó telekrész a tőle északra fekvő mezőgazdasági területhez csatolva használható legyen. A
módosítás a településszerkezeti terv és a KÉSZ külterületi szabályozási tervét érinti.
5.) Kaposvár, Berkenye utca szabályozási szélességének módosítása:
A Diófa és Berkenye utcák burkolatépítési munkái miatt az útterület szélesítésre került a földfeltöltés és rézsű
építés miatt. A Diófa utcai szakaszon a szabályozási tervet korábban a kialakult útszélességhez igazítottuk.
A Berkenye utcai szakasznál is, a kivitelezési munkák után készült geodéziai munkarész értelmében a
szabályozási vonal korrekciója szükséges. A módosítás a településszerkezeti és belterületi szabályozási tervet
érinti.
6.) MÁV kezelésében álló 9280/9 és 9280/11 hrsz. alatti ingatlanok használat szerinti területfelhasználásának
módosítása:
A Kapos-folyó és a vasúti vágány közötti MÁV kezelésében és használatában lévő – állami tulajdonú –
üzemi területek egy része gazdasági területként a volt TANÉP iparterülethez lettek szabályozva. A vasúti
vágánytól dél-nyugati irányban lévő ingatlanok a szabályozási terv készítésekor kerültek gazdasági
területbe. A MÁV által tervezett fejlesztési elképzelések érintik a kezelésükben álló ingatlanokat ezért
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ténylegesen az országos közforgalmú vasutak, vasúti létesítmények, és egyéb kapcsolódó közlekedési
pályák részére kijelölt területhez (KÖk) szükséges csatolni. A módosítás a településszerkezeti és belterületi
szabályozási tervet érinti.
7.) Kaposvár, tömegközlekedési bázisterület szabályozási tervi elemeinek felülvizsgálata:
A közösségi központ tervezésekor a meglévő autóbusz-pályaudvar tömegközlekedési bázisterületbe (Ktb)
átminősítésre került. Ennek kapcsán az övezet megszűnt és szabályozása kikerült a KÉSZ-ből, azonban a
szabályozási terven jelenleg található még, szintén Ktb övezeti besorolású ingatlan. A Dél-dunántúli
Közlekedési Központ Zrt. a várakozó járatok parkoltatására vette igénybe a területet. Tekintettel a meglévő
szabályozási tervi övezeti jelölésre, valamint az övezet szöveges szabályozásának a KÉSZ-ből történő
törlésére,
a
településrendezési
eszközök
összhangjának
megteremtése
szükséges
annak
figyelembevételével, hogy a terület eddigi célra történő fenntartása a jövőben nem indokolt. A módosítás
a településszerkezeti és belterületi szabályozási tervet érinti.

8.) Kaposvár, Raktár utca 020/5 hrsz. alatti ingatlan és környezetének módosítása a Raktár utca – 017/2 hrsz. és
0564/2 hrsz. alatti árak – 61 főút – fonyódi vasútvonal által határolt tömböt érintően:
Beruházói kezdeményezés alapján a 020/5hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások
módosítása tervezett. Jelenleg az ingatlan gazdasági, védőerdő, valamint folyóvizek övezeti besorolása
egyaránt érinti. A telek rendezetté tétele (szabályozási előírások szerinti kialakítása) valamint egy korábban
megkezdett beruházási szándék végleges megvalósulásának biztosítása érdekében az övezeti
határvonalak módosítása szükséges. A módosítási igény szakmailag támogatható, melynek során az
ingatlan a meglévő állapotokhoz igazodva építésjogilag rendezésre kerül. A módosítás a
településszerkezeti és külterületi szabályozási tervet érinti.
9.) Kaposvár, 610 főút belterületi szakasza mentén, a főút és a Hársalja utca által közrefogott ingatlanok
területfelhasználásának módosítása a 610. főút – Hársalja utca – 6268/64 hrsz. alatti útterület által határolt
tömböt érintően:
A 610. számú főközlekedési út nyugati, városba vezető szakaszát északról határoló terület lakóterületté
történő átminősítését kezdeményezték a tulajdonosok. Az út menti, régóta beépítettlen terület, jelenleg
gazdasági (Gksz) területfelhasználási besorolással bír. A terület jövőbeni, lakóterületi célú hasznosítása a
szomszédos már kialakult lakóutcák szempontjából kedvezőbb lenne, a szabályozás során a jelentős számú
közúti forgalmat lebonyolító 610. számú főút és a vasút zajhatásait figyelembe vevő és mérlegelő kellő
intézkedések (déli oldalon ültetési kötelezettség) mellett. A módosítás a településszerkezeti és belterületi
szabályozási tervet érinti.
10.) Kaposvár, 0482 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználás módosítása a 61. számú
főközlekedési út – Guba s. utca – Toponári út – Kemping utca – 0483 hrsz. alatti közút által határolt
tömbben:
A várost északról elkerülő 61. sz. főút (távlati M9) északi-keleti szakasza mentén található, egykori
mezőgazdasági üzemi terület (Gmt) az új településrendezési eszközök hatálybalépését követően (2006),
településközponti vegyes (Vt) területfelhasználásba került. A terület eredeti rendeltetésének megfelelő
használat évekig szünetelt. A közelmúltban történt tulajdonosváltást követően azonban ismételten
mezőgazdasági, állattartó telephelyként kívánják hasznosítani, kiaknázni az egyetemmel és a
mezőgazdasági szakközépiskolával közös gyakorlati-oktatási együttműködés lehetőségét. A rendeltetés
építési szabályozással történő összhangjának, illetve a működés építésjogi feltételeinek megteremtése
miatt, tulajdonos kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását. Az állattartó telep működési
feltételeit, környezetvédelmi hatásait, a településszerkezeti elhelyezkedését, valamint a terület hosszútávon
tervezett, a mai napig meg nem valósult területfelhasználásra tekintettel a módosítás szakmailag
támogatható.
A módosítás a településszerkezeti és külterületi szabályozási tervet érinti.
11.) Kaposvár, 2106/5 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában, a területfelhasználást érintően, a Fő utca – Kertalja
utca – Blaha Lujza utca – Damjanich utca – Virág utca által határolt tömbre vonatkozóan:
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A Kaposvár, 2105 hrsz., „kivett malom” megnevezésű ingatlanon működő Cargill Magyarország Zrt. a
telephely északi részén lévő 2106/5 hrsz. alatti „kivett telephely” megnevezésű ingatlant megvásárolta és a
Kaposvár vasútállomásból kiágazó, Cargill Zrt. Kaposvár Nagymalom iparvasút átalakításával és
bővítésével a telephelyét fejleszteni kívánja. Ennek érdekében a külön helyrajziszám alatt álló ingatlanok
összevonása szükséges. A telekösszevonást a hatályos településrendezési eszközök nem teszik lehetővé,
tekintve az ingatlanok eltérő területfelhasználását. A 2105 hrsz alatti ingatlan kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területbe sorolt (Gksz), míg a 2106/5 hrsz alatti ingatlan jelenleg településközponti vegyes (Vt)
területbe sorolt. A tervezett módosítás a településszerkezeti és belterületi szabályozási tervet érinti.
12.) Kaposvár, 2291/12 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználást érintően, az Árpád utca –
Guba S. utca - Jászai M. utca – Rege utca – Kós Károly utca – Álmos vezér utca – Előd vezér utca – Ond
vezér utca által határolt tömbre vonatkozóan:
A Kaposvár, 2291/12 hrsz alatti, Kond vezér utca elnevezésű „kivett közút” megnevezésű ingatlan egy részét
érintő vásárlási szándék érdekében kezdeményezte a Spirit Autó Kft. a településrendezési eszközök
módosítását. Az Árpád utcában évek óta működő autókereskedés, a 2291/11 hrsz. alatti telephelye mögött
lévő, jelenleg zsákutcaként funkcionáló 2291/12 hrsz alatti közút területének keleti részét bérli, melyet most
szeretne megvásárolni. A közút szabályozási terv szerint tervezett Kós Károly utcára történő kikötése, a
Kisgát II. városrész kialakítását követően még nem valósult meg, és a későbbiekben sem lenne célszerű a
jelenleg zsákutcaként funkcionáló útterület kereskedelmi, gazdasági célforgalmat átengedni az új
fejlesztési területként szabályozott lakóterület irányába. A városrész keleti részén található beépítetlen
ingatlanok infrastruktúra nélküliek, közút által feltáratlanok, lakó és vegyes területfelhasználásra tervezettek.
Az útterület érintett területrészének településközponti vegyes területfelhasználásához történő csatolása a
már kialakult forgalmi renden nem változtat.
A tervezett módosítás a településszerkezeti és belterületi szabályozási tervet érinti.

A módosítások célja:
A felsorolt módosítási pontok megvalósításához szükséges szabályozási háttér megteremtése a módosítássokkal
érintett telektömbben.
A módosítások várható hatása:
A
településrendezési
eszközök
módosítása
megteremti
a
feltételeit
a
fejlesztések
megvalósíthatóságának, a régóta kihasználatlan, alulhasznosított területek rehabilitációját. Az önkormányzati
módosítások elősegítik, és megteremtik a KÉSZ egyértelmű használatát, az ellentmondásokat feloldják, az
érdekellentéteket rendezik. A beruházói módosítások a gazdasági lehetőségeik szélesítése érdekében, a
vállalkozások működési feltételeiknek optimalizálása érdekében történnek.
Az Étv. 7.§ (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével
egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez
képest, nem csökkenhet.” A 020/5 hrsz-ú ingatlanon található megkezdett beruházás befejezésének
elősegítése érdekében szükséges, a telek Gksz övezeti határvonalának keleti irányú kitolása, azaz Ev övezetet
átsorolni beépítésre szánt területbe. A 2291/11 hrsz-ú ingatlan keleti részének tuljadonjogi rendezése kapcsán
szükséges központi vegyes területbe (Vk) való átsorolása, ami szintén beépítésre szánt területnek számít. A
biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében, a 10. módosítási pontban szereplő 0481/29 Vt övezetként
jelölt területrésze Ev/2 övezetbe kerül átsorolásra. Az új beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a
biológiai aktivitásérték szinten tartása is igazolásra került, melyet az alátámasztó munkarész tartalmaz.
Kaposvár településrendezési eszközeinek M23. számú módosításához környezetvédelmi értékelés is
készült, amely az alátámasztó munkarészek közt került szerepeltetésre. Az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján a várható
környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat
szükségessége a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál, továbbá
olyan más, a (2) bekezdés b) pontjába tartozó tervnél, illetve programnál, amely helyi szinten kis terület
használatát határozza meg. A kormányrendelet fenti rendelkezésére hivatkozva a véleményezési anyaghoz

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2021. OKTÓBER

7

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M23/2021-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA

mellékelt levélben az önkormányzat megkéri a környezet védelméért felelős szerveket, hogy a 2/2005 (I.11.)
Korm. rendelet alapján véleményükben döntsenek a módosítás várható környezeti hatásának jelentőségéről,
és nyilatkozzanak amennyiben környezeti vizsgálatot szükségesnek tartanak a módosításhoz. A környezet
védelméért felelős szervek válaszainak ismeretében hozza meg az önkormányzat a döntését, melyet a végső
szakmai véleményezési szakaszban szerepeltet.
A változtatási szándékok megvalósításához elengedhetetlen a hatályos településrendezési eszközök
közül a szerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása.
A szerkezeti terv jóváhagyandó munkarészeit, a helyi építési szabályzat rendelettervezetét, és szabályozási terv
módosításának kivonatait a véleményezési anyag vonatkozó (III. és IV.) fejezetei tartalmazzák.

Kaposvár, 2021. 10.
Fadgyas Anita
településtervező
TT 14-0432
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1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
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2018. évi CXXXIX. törvény országos szerkezeti terve
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2018. évi CXXXIX. törvényben és a 9/2019. (VI.14.) MvM rendeletben meghatározott országos övezetek
ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének
övezete 3/1 melléklet

Övezet

Település teljes
közigazgatási
területét nézve

Módosítások
vonatkozásáb
an

Ökológiai hálózat
magterületének övezete
Ökológiai hálózat
ökológiai folyosójának
övezete
Ökológiai hálózat
pufferterületének övezete

Érinti

Nem érinti

Érinti

Nem érinti

Érinti

Nem érinti

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 3/2 melléklet

Övezet

Település
teljes
közigazgatá
si területét
nézve

Módosítások
vonatkozásában

Kiváló termőhelyi
adottságú szántók
övezete

Érinti

Érinti
(4. sz. módosítást)

jó termőhelyi adottságú szántók övezete MvM rend. 1 melléklete

Övezet

Település
teljes
közigazgatá
si területét
nézve

Módosítások
vonatkozásában

Jó termőhelyi adottságú
szántók övezete

Érinti

Nem érinti
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erdők övezete 3/3 melléklet

Övezet

Település teljes
közigazgatási
területét nézve

Módosítások
vonatkozásában

Erdők övezete

Érinti

Nem érinti

erdőtelepítésre javasolt terület övezete MvM rend. 2. melléklet

Övezet

Település teljes
közigazgatási
területét nézve

Módosítások
vonatkozásában

Erdőtelepítésre
javasolt terület övezete

Érinti

Nem érinti

tájképvédelmi terület övezete MvM rend. 3. melléklet

Övezet

Település teljes
közigazgatási
területét nézve

Módosítások
vonatkozásában

Tájképvédelmi terület
övezete

Érinti

Érinti
(4. és 5.sz.
módosításokat)
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világörökségi és világörökség várományos területek övezete 3/4 melléklet

Övezet

Település teljes
közigazgatási
területét nézve

Módosítások
vonatkozásában

Világörökségi és
világörökségi
várományos
területek övezete

Nem érinti

Nem érinti

vízminőség-védelmi terület övezete MvM rend. 4. melléklet

Övezet

Település teljes
közigazgatási
területét nézve

Módosítások
vonatkozásában

Vízminőségvédelmi terület
övezete

Érinti

Érinti
(összes módosítási
pontot, kivéve a 4.
sz. módosítást)

nagyvízi meder övezete MvM rend. 5. melléklet

Övezet

Település teljes
közigazgatási
területét nézve

Módosítások
vonatkozásában

Nagyvízi meder
övezete

Nem érinti

Nem érinti
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VTT tározók övezete MvM rend. 6. melléklet

Övezet

Település teljes
közigazgatási
területét nézve

Módosítások
vonatkozásában

VTT tározók
övezete

Nem érinti

Nem érinti

honvédelmi és katonai célú terület övezete 3/5 melléklet

Övezet

Település teljes
közigazgatási
területét nézve

Módosítások
vonatkozásában

Honvédelmi és
katonai célú
terület övezete
által érintett
települések

Érinti

Érinti
(összes módosítási
pontot)

A módosítások szempontjából irreleváns, mivel azok honvédségi
területeket nem érintenek.

Országos övezetek vizsgálata Kaposvár településre vonatkozóan a 2018. évi CXXXIX. tv. alapján:
Összegzés:
A vizsgálat eredményeként elmondható, hogy Kaposvár közigazgatási területét az alábbi 5 országos övezet
érinti:
- Ökológiai hálózat magterületének övezete
- Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
- Ökológia hálózat pufferterületének övezete
- Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
- Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település
A módosítással érintett telektömböket kettő országos övezet érinti, mely a következők:
- 4. számú módosítás kapcsán: Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
- összes módosítási pont kapcsán: Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település
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Vizsgálat a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelete alapján:
Összegzés:
Kaposvár Község teljes közigazgatási területét az Országos Övezeti Terv részét képező Országos övezetek közül
az alábbiak érintik:
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Tájképvédelmi terület övezete,
Vízminőség-védelmi terület övezete
Kaposvár településrendezési eszközei módosításával érintett területeket a fenti övezetek közül az alábbi
övezetek érintik:
- 5. és 10. számú módosítások kapcsán: Tájképvédelmi terület övezete
- összes módosítási pont kapcsán, kivéve a 4. számú módosítást: Vízminőség-védelmi terület övezete
Az érintetti övezetekre az alábbi előírások vonatkoznak:
„4. Tájképvédelmi terület övezete
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze
keretében
meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő
elemeit,
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat
fennmaradása,
valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép védelméről szóló törvény vagy annak
felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett
helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúrahálózatokat,
továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.
5. Vízminőség-védelmi terület övezete
5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az
övezeten kívül
keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének
feltételeiről
a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki
kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi
szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület övezet területén,
az (1)–(3)
bekezdésben foglaltak mellett
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés
folytatható;
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve – nem
létesíthető.”
A módosítások az OTrT előírásainak figyelembevételével készültek, a változtatások a jogszabályokkal
összhangban vannak.
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Somogy Megye 1/2020. (III.16.) Közgyűlési elnöki határozattal jóváhagyott
szerkezeti terve
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Összefoglaló vizsgálat Somogy megye területrendezési tervéről szóló 6/2020. (III.16.) számú Somogy
Megyei Közgyűlés Elnökének rendelete alapján Kaposvár teljes közigazgatási területére és a
módosítással érintett területre vonatkoztatva:

Térségi övezetek területei:

A település teljes
közigazgatási
területére
vonatkozóan:

Országos övezetek:
Ökológiai hálózat magterületének övezete
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

Érinti
Érinti
Érinti
Érinti

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
Erdők övezete
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
Tájképvédelmi terület övezete

Érinti
Érinti
Érinti
Érinti

Világörökségi és világörökségi várományos területek
övezete
Vízminőség-védelmi terület övezete

Nagyvízi meder övezete
Honvédelmi és katonai célú terület övezete
Megyei övezetek:
Ásványi nyersanyagvagyon övezete
Rendszeresen belvízjárta terület övezete
Földtani veszélyforrás terület övezete
Egyedileg meghatározott megyei övezetek:
Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető
terület övezete

A módosítással
érintett területre
vonatkozóan:
Nem érinti
Nem érinti
Nem érinti
Érinti
4. sz. mód.
Nem érinti
Nem érinti
Nem érinti
Érinti
5., 10. sz. mód.

Nem érinti

Nem érinti

Érinti

Érinti
össz. érinti, kivéve 4.
sz. mód
Nem érinti
Érinti
mindet

Nem érinti
Érinti

Érinti
Nem érinti
Érinti

Érinti
mindet
Nem érinti
Érinti
mindet

Érinti

Érinti

Vízerózióval veszélyeztetett terület övezete

Érinti

4. sz. mód
Érinti
8., 10. sz. mód

Határozattal elfogadott megyei övezetek:
Aprófalvas települések övezete
Dráva menti települések övezete

Nem érinti
Nem érinti

Nem érinti
Nem érinti
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A vizsgálat eredményeként elmondható, hogy Kaposvár teljes közigazgatási területét az országos
övezetek közül az alábbi övezetek érintik:
- Ökológiai hálózat magterületének övezete
- Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
- Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
- Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
- Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
- Erdők övezete
- Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
- Tájképvédelmi terület övezete
- Vízminőség-védelmi terület övezete
- Honvédelmi és katonai célú terület övezete
A módosítással érintett területet a fenti övezetek közül az alábbi négy övezet érinti:
- 4. számú módosítás kapcsán: Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
- 5. és 10. számú módosítások kapcsán: Tájképvédelmi terület övezete
- összes módosítási pont kapcsán, kivéve a 4. számú módosítást: Vízminőség-védelmi terület övezete
- összes módosítási pont kapcsán: Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település
A megyei övezetek közül az Ásványi nyersanyagvagyon övezete és a Földtani veszélyforrás terület
övezete érinti Kaposvár teljes közigazgatási területét, így a módosítandó ingatlanok területét is.
Az egyedileg meghatározott megyei övezetek közül Kaposvár teljes közigazgatási területét az
alábbi övezetek érintik:
- Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete
- Vízerózióval veszélyeztetett terület övezete
A módosítással érintett területeket a fenti övezetek közül az alábbiak szerint érintik:
- 4. számú módosítás kapcsán: Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető
terület övezete
- 8, 10. számú módosítás kapcsán: Vízerózióval veszélyeztetett terület övezete
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A határozattal elfogadott megyei övezetek közül egyik sem érinti Kaposvár teljes közigazgatási
területét és a módosítandó ingatlanokat.
A tervezett módosítások nem ellentétesek az Országos- és a Somogy Megyei Területrendezési Tervekkel.
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A területfejlesztési dokumentumoknak való megfeleltetés

Nemzeti Fejlesztés 2030- Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval:
Az Országgyűlés 1/2014.(1.3.) OGY határozatával fogadta el Magyarország 2030-ig tartó fejlesztési
koncepcióját és annak mellékleteként az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót.
Az 1.2. Gazdasági erőforrásaink, gazdasági kihívások és trendek című fejezetének 1.2.16 pontja az „összefoglaló
gazdaságstratégiai üzenetek”-ről kiemeli a középtávon szükséges feladatokat, úgy mint helyi gazdaság erősítése,
barnamezős területek rekultivációja. Gazdasági tevékenységre alkalmas, jelenleg nem hasznosított telepekkel,
üzemekkel rendelkezünk.
Az 1.4.4. Pontban Környezetstratégiai üzeneteket foglalja össze: mely alapján középtávon fontos az épített környezet
értékeinek és a természeti erőforrások védelme, természet- és tájvédelem, környezetvédelem, örökségvédelem, a
települési környezet védelme és élhetőbbé tétele, a kedvező táji adottágok megőrzése. Hosszú távon a
barnamezős beruházások szorgalmazása, érték alapú település, illetve városrehabilitáció, valamint innovatív
városfejlesztés.
A 2. fejezet a fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célkitűzések között a 2.1 pont alatt fogalmazza meg a nemzeti
jövőképet, melyben alapvetőnek tartja, hogy jelentős beruházások valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak a
munkahelyteremtés mellett a természeti előforrások védelméhez, a környezeti fenntarthatósághoz. Szükségesnek
tartja, hogy az infrastruktúra és ennek részeként a közlekedési infrastruktúra folyamatos fejlesztésével hozzájáruljon a
gazdaság fejlődéséhez.
A 2.2. fejezetében a 2030-ig tartó fejlesztési célkitűzéseket fogalmazza meg:
értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődést,
a természeti erőforrások fenntartható használatának, értékeink megőrzésének a fontosságát,
térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezetet.
Összességében megállapítható, hogy a módosítással érintett fejlesztések összhangban vannak Magyarország 2030ig tartó fejlesztési koncepciójával, azzal nem ellentétesek.
Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepciójával:
A Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója hosszútávra, 2030-ig, határoz meg feladatokat és 2021-27 közötti
időszakra stratégiai célokat.
A megye jövőképe című fejezet Kaposvár tekintetében az alábbi hangsúlyos elemeket emel ki:
•

•

•

Csökkenjen a megyén belüli társadalmi gazdasági különbség, a fejlett kaposvári térség és a Balaton
part, valamint a belső-somogyi és Dráva menti elzárt vidéki térségek között. Javítani szükséges a
megye északi és déli része közötti térszerkezeti kapcsolatokat, ennek első lépéseként valósult meg a
67-es út rekonstrukciójának Kaposvárig tartó szakasza.
Mindezeken keresztül visszaállítjuk a munka értékét, a szakmák presztízsét, hiszen az egészséges
társadalomban minden munkafolyamat hozzáadott értékkel bír, mely mind az egyén, de a többség
érdekeit és jólétét is szolgálja, ennek érdekében törekszünk az országosan alacsony szinten álló
munkabérek emelésére.
A foglalkoztatottság növelése azonban nem jelentheti környezetünk kizsákmányolását, sokkal inkább
természeti értékeink és erőforrásaink felelős és fenntartható módon történő használatát.

A 2.4. pont „a fejlesztési célrendszer meghatározása a megyén belül különféle sajátosságokkal rendelkező
területi részegység” -ekkel foglalkozó pontjában emeli ki Kaposvár szerepét. A centrum szerep érvényesítése
érdekében feladatokat határoz meg. Így többek között a nagyvárosi infrastrukturális rendszerek tovább építését, a
magas szintű oktatás és kutatási bázis és a közlekedési hálózat fejlesztését igénylő logisztikai központ létrehozása
érdekében
Kaposvár legfontosabb céljaként emeli ki, hogy 2030-ra Magyarország legegészségesebb városa kell legyen,
gazdaságilag, társadalmilag, ökológiailag egyaránt fenntartható, emberi léptékű európai középvárosaként,
melynek energiaszükségletét teljes egészében megújuló energiából kell, hogy fedezze.
Kaposvár célja az erős helyi gazdaság kialakítása, aminek elérése érdekében javítani kell a vállalkozások
működési feltételein és ösztönözni kell új vállalkozások létrejöttét., amihez kapcsolódik a közlekedési infrastruktúra
fejlesztése.
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A környezeti terhelés csökkentésére és a környezet minőségének védelmére törekedve a város a
környezetvédelmi szempontokra is figyelemmel, az erőforrásokat hatékonyan kihasználva törekszik területeinek
racionális felhasználására.
Összességében megállapítható, hogy bár Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója, léptékéből adódóan,
nem tartalmazhat konkrét kaposvári fejlesztési feladatokat, az nem ellentétes a most tervezett módosításban
szabályozottakkal.
Kaposvár Településfejlesztési Koncepciójával:
Kaposvár Megyei Jogú Város 195/2014.(IX. 29.) önkormányzati határozattal hagyta jóvá és 130/2017. (VIII.4.)
önkormányzati határozattal módosította a város Településfejlesztési Koncepcióját, valamint a 196/2014. (IX.29.)
önkormányzati határozattal elfogadott és azóta többször módosított Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.
A 2. Jövőkép című fejezet, Környezetvédelmi alpontjában megállapítja, hogy „Kaposvár élhető, vonzó
város.

Zöldterületi ellátottsága, a közterületek minőségének átlagos színvonala magas, az értékőrző

hasznosítás, fejlesztése folyamatos, a kulturális, közösségi infrastruktúra kínálata széles.” Mindez „szerethetővé
teszi a várost.”
Gazdasági alpontjában pedig a következőket: Erős, versenyképes vállalkozások – amelyek a térségi
foglalkoztatásban betöltött jelentős szerepük mellett a város gazdálkodásában, a városfejlesztés forrásainak
megteremtésében is kulcsfontosságúak. A vállalkozói kultúra erős, a vállalkozók és a vállalkozni szándékozók
rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, számukra rendelkezésre állnak a vállalkozásokat érintő helyi és országos
szintű naprakész információk. A vállalkozói szektoron belül erős az együttműködés.
„Kaposvár legyen a térségi erőforrásokra és együttműködésre alapozott, valamint a zöld növekedésben
élenjáró, mintaértékű központ, ahol a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlesztés eredményeként az aktív,
egészséges és családokban gyarapodó társadalom számára az életminőség magas színvonala, a biztos
megélhetés, valamint a nyugodt, kulturált életfeltételek egyaránt biztosítottak”
A jövőképben megfogalmazottak elérését szolgáló célok:
-

Gazdasági húzóágazatok megerősödése, azaz a várostérségi erőforrásokra épülő gazdasági
ágazatok

egyetemmel

partnerségben

történő

klaszterszerű

megerősödése,

az

innovációs

tevékenységek súlyának növelésével.
-

Térségi elérhetőség és belső mobilitási feltételek javítása: a város „külső” közlekedési kapcsolatainak
fejlesztése, komfortos, megbízható és környezettudatos helyi közlekedésfejlesztés.
Harmonikus együttélés a környezettel: környezettudatos lakosság, a zöldterületek, várostérségi
ökológiai hálózatok megőrzése és további bővítése, valamint a környezet minőségét javító
infrastruktúrák és városi szolgáltatások fejlesztése

A területfelhasználás fejlesztésére vonatkozó javaslatok:

-

Városközpont rehabilitáció – folytatni kell a városközpont értékőrző megújítását, benne a
városképileg is zavaró épületek arculati – és adott esetben funkcionális megújítását, a gyalogos
hálózatok további fejlesztését, különösen a Kapos-völgy irányában egy szervesebb kapcsolat
megteremtéséve

-

Magas színvonalú gazdasági környezet – a meglévő, jelenleg is működő munkahelyi zónák további
fejlesztése, a környezet és a megközelíthetőség színvonalának javítása

-

Új gazdasági területek kijelölés és a barnamezős és alulhasznosított területek rehabilitációja– a
zöldmezős beruházások megvalósítása mellett ki kell használni a meglévő, alulhasznosított területek
gazdasági területként történő „újrahasznosítását” azokon a területeken, ahol az a lakófunkció
zavarása nélkül megoldható.

-

Funkcióváltó alulhasznosított területek: a városközpontba, illetve lakóterületekbe ékelődő
alulhasznált ingatlanoknál az intézményi – és adott esetben a lakófunkció kialakítása javasolt

Összességében megállapítható, hogy Kaposvár Településfejlesztési koncepciója és Integrált Településfejlesztési
Stratégiája nem ellentétes a most tervezett módosításban szabályozottakkal, azokkal összefüggésben
fogalmaznak meg feladatokat.
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2. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
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ORTOFOTÓ A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEKTÖMBÖKRŐL
1. módosítás: Szent László utca északi részénél a szabályozási vonal javítása

4. módosítás: Kaposvár, Államos utca 0553/22 hrsz. alatti ingatlan területfelhasználásának
módosítása

5. módosítás: Kaposvár, Berkenye utca szabályozási szélességének módosítása
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6. módosítás: A MÁV kezelésében álló 9280/9 és 9280/11 hrsz. alatti ingatlanok használat szerinti
területfelhasználásának módosítása

7. módosítás: Tömegközlekedési bázisterület szabályozási tervi elemeinek felülvizsgálata

8. módosítás: Kaposvár, Raktár utca 020/5 hrsz. alattiingatlan és környezetének módosítása a
Raktár utca - 017/2 hrsz. és 0564/2 hrsz. alatti árok - a 61 főút – fonyódi vasútvonal által határolt
tömböt érintően
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9. módosítás: Kaposvár, 610 főút belterületi szakasza mentén, a főút és a Hársalja utca által
közrefogott ingatlanok területfelhasználásának módosítása a 610. főút – Hársalja utca – 6268/64
hrsz. alatti útterület által határolt tömböt érintően

10. módosítás: Kaposvár, 0482 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználás
módosítása a 61. számú főközlekedési út – Guba S. utca – Toponári út – Kemping utca – 0483
hrsz. alatti közút által határolt tömbre vonatkozóan

11. módosítás: Kaposvár, 2106/5 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználást
érintően, a Fő utca – Kertalja utca – Kisgáti utca – Blaha Lujza utca – Damjanich utca – Virág
utca által határolt tömbre vonatkozóan
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12. módosítás: Kaposvár, 2291/12 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználást
érintően, az Árpád utca – Guba S. utca – Jászai M. utca -Rege utca – Kós Károly utca – Álmos
vezér utca- Ond vezér utca által határolt tömbre vonatkozóan
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TÉRKÉPMÁSOLAT A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT INGATLANOKRÓL
1.

módosítás: Szent László utca északi részénél a szabályozási vonal javítása

4.

módosítás: Kaposvár, Államos utca 0553/22 hrsz. alatti ingatlan területfelhasználásának
módosítása

5.

módosítás: Kaposvár, Berkenye utca szabályozási szélességének módosítása
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6.

módosítás: A MÁV kezelésében álló 9280/9 és 9280/11 hrsz. alatti ingatlanok használat szerinti
területfelhasználásának módosítása

7.

módosítás: Tömegközlekedési bázisterület szabályozási tervi elemeinek felülvizsgálata

8.

módosítás: Kaposvár, Raktár utca 020/5 hrsz. alattiingatlan és környezetének módosítása a
Raktár utca - 017/2 hrsz. és 0564/2 hrsz. alatti árok - a 61 főút – fonyódi vasútvonal által
határolt tömböt érintően
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9.

módosítás: Kaposvár, 610 főút belterületi szakasza mentén, a főút és a Hársalja utca által
közrefogott ingatlanok területfelhasználásának módosítása a 610. főút – Hársalja utca –
6268/64 hrsz. alatti útterület által határolt tömböt érintően

10. módosítás: Kaposvár, 0482 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználás
módosítása a 61. számú főközlekedési út – Guba S. utca – Toponári út – Kemping utca – 0483
hrsz. alatti közút által határolt tömbre vonatkozóan
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11. módosítás: Kaposvár, 2106/5 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználást
érintően, a Fő utca – Kertalja utca – Kisgáti utca – Blaha Lujza utca – Damjanich utca – Virág
utca által határolt tömbre vonatkozóan

12. módosítás: Kaposvár, 2291/12 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználást
érintően, az Árpád utca – Guba S. utca – Jászai M. utca -Rege utca – Kós Károly utca –
Álmos vezér utca- Ond vezér utca által határolt tömbre vonatkozóan

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2021. OKTÓBER

34

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M23/2021-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA

A VÁLTOZTATÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA:
1.

Szent László utca északi részénél a szabályozási vonal javítása
Kezdeményező:

Önkormányzat

Érintett helyrajzi számok:

6128/6-/18 hrsz. alatti ingatlanok

Övezet a módosítás előtt:

KÖu-TK, Lke-O/3

Övezet a módosítás után:

KÖu-TK, Lke-O/3 (változatlan, területfelhasználás határa
változik a földhivatali térképnyilvántartáshoz igazodva)

Változtatás leírása:
A Szent László utca északi kivezetése évekkel ezelőtt megtörtént, az útterület telekhatása
azonban nem követte a szabályozási terv szerint kiszabályozott 16 méter széles szabályozási
vonalat. Ezért ennek igazítása szükséges a kialakult telekhatárhoz igazodóan. Az
ingatlanoknál a módosítás építésjogi következményekkel nem jár, a településszerkezeti és a
belterületi szabályozási tervek módosítása azonban indokolt. A módosítás a
településszerkezeti terv és a KÉSZ belterületi szabályozási tervét érinti.
Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:
A belterületi szabályozási tervlapokra (K4, K9), a 6128/6 - /18 hrsz- ú ingatlanok vonatozásában
a valós, földhivatali térképmásolat szerinti (megvalósult) telekosztás kerül átvezetésre. Az LkeO/3 övezet szabályozásában változás nem történik, a lakóövezeteket kiszolgáló út szélessége
továbbra is 16 m szélességben kerül meghatározásra, a telekalakítás során kialakult
nyomvonalon.
Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 92/2020.(XII.1.) számú
önkormányzati határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról.
Módosítás előtti állapot:

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2021. OKTÓBER

Módosítás utáni állapot:
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2.

A KÉSZ 16. mellékletének aktualizálása
Kezdeményező:

Önkormányzat

Érintett helyrajzi számok:

9073/2 hrsz

Övezet a módosítás előtt:

KÖu-TGY (P)

Övezet a módosítás után:

KÖu-TGY (P)

Változtatás leírása:
A KÉSZ-ben szabályozott rendezvénysátrak elhelyezésére kijelölt, 16. számú melléklet szerinti
ingatlanok vonatkozásában a felülvizsgálat szükséges tekintettel arra, hogy a város a 9073/2
hrsz. alatti, közlekedési területként szabályozott ingatlant a jövőben meghatározott célra
(turista buszok parkolása) kívánja használni. Ennek megfelelően a hivatkozott melléklet 1.
pontja szerinti ideiglenes hasznosításra nem lesz lehetőség. A KÉSZ szöveges szabályozásának
módosítását érinti, a szabályozási terv mellékletek módosításával nem jár
Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:
Hatályos KÉSZ 16.§ mellékletéből törlésre kerül az ideiglenes építmények elhelyezésére szolgáló
önkormányzati ingatlanok közül a Dr. Kaposváry Gy. utca keleti oldalán lévő önkormányzati
parkoló.
Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 92/2020.(XII.1.) számú
önkormányzati határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról.
Módosítás előtti állapot:

Nem releváns

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2021. OKTÓBER

Módosítás utáni állapot:

Nem releváns
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3.

A KÉSZ 15. mellékletének felülvizsgálata és aktualizálása az építési övezetek tekintetében
Kezdeményező:

Önkormányzat

Érintett helyrajzi számok:

nem releváns

Övezet a módosítás előtt:

nem releváns

Övezet a módosítás után:

nem releváns

Változtatás leírása:
A KÉSZ 15. melléklete, a megújuló energiaforrás (napelem) műtárgyának létesítési feltételeit
szabályozza az egyes övezetekben/ építési övezetekben. Aktualizálása, az új övezetek
bevezetése miatt indokolt. A KÉSZ szöveges szabályozásának módosítását érinti, a
szabályozási terv mellékletek módosításával nem jár
Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:
Hatályos KÉSZ 15.§ számú mellékletében táblázat formájában szabályozott, a megújuló
energiaforrás (napelem) műtárgyának létesítésének feltételei. A táblázat az alábbi
övezetekkel kerül kiegészítésre: KÖu-TF/th (települési főút, telephely), Kk-hu (hulladéklerakó
terület); Kk-Kfme (hutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára
szolgáló területek).
A táblázat felülvizsgálatával párhuzamosan a KÉSZ 4. §-a is aktualizálásra/javításra kerül.
Mindkét helyen szerepeltetésre kerülnek az alábbi övezetek: Geip-Z (jelentős zavaró hatású
ipari termelő tevékenységek építési övezete); Ee/1 (turisztikai erdő területe); valamint Ev/4
(honvédelmi érdeket szolgáló védő erdőterület).
Továbbá szintén mindkét helyen övezeti jel elírás javítása történik: Kbk (nagyterületű bevásárló
központok területe) és a Káh (állati hulladékgyűjtő telep).
Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 92/2020.(XII.1.) számú
önkormányzati határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról.
Módosítás előtti állapot:

Nem releváns

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2021. OKTÓBER

Módosítás utáni állapot:

Nem releváns
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4.

Kaposvár, Államos utca 0553/22 hrsz alatti ingatlan területfelhasználásának módosítása
Kezdeményező:

Önkormányzat

Érintett helyrajzi számok:

0553/22 hrsz.

Övezet a módosítás előtt:

V/vb, KÖu, Má/sz

Övezet a módosítás után:

V/vb, Má/sz

Változtatás leírása:
Az ingatlanon álló vízmű területének magántulajdonból történő kivásárlása miatt a külterület
szabályozási terv és szerkezeti terv módosítása szükséges annak érdekében, hogy a jelenlegi
útként szabályozott visszamaradó telekrész a tőle északra fekvő mezőgazdasági területhez
csatolva használható legyen. A módosítás a településszerkezeti terv és a KÉSZ külterületi
szabályozási tervét érinti.
Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:
A külterületi szabályozási terven a 0553/22 hrsz-ú ingatlan útként jelölt részének az övezeti
besorolása változik szántóterületre. A vízbeszerzési terült és az új szántóterület rész között
övezeti határ kerül feljelölésre. A 0553/22 hrsz-ú telek Má/sz övezetbe átsorolt része és a
0553/57 hrsz-ú szintén Má/sz övezetbe sorolt ingatlan között húzodo telekhatárt javasoljuk
megszüntetni.
Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 92/2020.(XII.1.) számú
önkormányzati határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról.
Módosítás előtti állapot:

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2021. OKTÓBER

Módosítás utáni állapot:
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5.

Kaposvár, Berkenye utca szabályozási szélességének módosítása
Kezdeményező:

Önkormányzat

Érintett helyrajzi számok:

10686/2, 10686/3 hrsz. alatti ingatlanok

Övezet a módosítás előtt:

KÖu-TK, Vk-Sz/10

Övezet a módosítás után:

KÖu-TK, Vk-Sz/10 (változatlanok, területfelhasználás
határa változik)

Változtatás leírása:
A Diófa és Berkenye utcák burkolatépítési munkái miatt az útterület szélesítésre került a
földfeltöltés és rézsű építés miatt. A Diófa utcai szakaszon a szabályozási tervet korábban a
kialakult útszélességhez igazítottuk. A Berkenye utcai szakasznál is, a kivitelezési munkák után
készült geodéziai munkarész értelmében a szabályozási vonal korrekciója szükséges. A
módosítás a településszerkezeti és belterületi szabályozási tervet érinti.
Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:
A belterületi szabályozási tervlapon (K26) a Berkenye utca déli oldalán a geodéziai bemérési
terv alapján a szabályozási vonal korrigálásra kerül.
Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 92/2020.(XII.1.) számú
önkormányzati határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról.
Módosítás előtti állapot:

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2021. OKTÓBER
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Módosítás utáni állapot:

Fotók az ingatlanról
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6.

A MÁV kezelésében álló 9280/9 és 9280/11 hrsz. alatti ingatlanok használat szerinti
területfelhasználásának módosítása
Kezdeményező:

Önkormányzat

Érintett helyrajzi számok:

9280/9, 9280/11 hrsz. alatti ingatlanok

Övezet a módosítás előtt:

Gksz-10

Övezet a módosítás után:

KÖk

Változtatás leírása:
A Kapos-folyó és a vasúti vágány közötti MÁV kezelésében és használatában lévő – állami
tulajdonú – üzemi területek egy része gazdasági területként a volt TANÉP iparterülethez lettek
szabályozva. A vasúti vágánytól dél-nyugati irányban lévő ingatlanok a szabályozási terv
készítésekor kerültek gazdasági területbe. A MÁV által tervezett fejlesztési elképzelések érintik
a kezelésükben álló ingatlanokat ezért ténylegesen az országos közforgalmú vasutak, vasúti
létesítmények, és egyéb kapcsolódó közlekedési pályák részére kijelölt területhez (KÖk)
szükséges csatolni. A módosítás a településszerkezeti és belterületi szabályozási tervet érinti.
Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:
A belterületi szabályozási tervlapon (K16) a 9280/9 és 9280/11 hrsz-ú ingatlanok övezeti
besorolása változik vasútterületre (KÖk). A módosítás értelmében a szabályozási terven a
telkek északi, nyugati és déli telekhatáraikra szabályozási vonal kerül feltüntetésre.
Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 92/2020.(XII.1.) számú
önkormányzati határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról.
Módosítás előtti állapot:

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2021. OKTÓBER
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Módosítás utáni állapot:

Fotók az ingatlanról
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7.

A tömegközlekedési bázisterület szabályozási tervi elemeinek felülvizsgálata
Kezdeményező:

Önkormányzat

Érintett helyrajzi számok:

9057, 9052/4, 9051/7 hrsz. alatti ingatlanok

Övezet a módosítás előtt:

Ktb

Övezet a módosítás után:

KÖu-P

Változtatás leírása:
A közösségi központ tervezésekor a meglévő autóbusz-pályaudvar tömegközlekedési
bázisterületbe (Ktb) átminősítésre került. Ennek kapcsán az övezet szabályozása kikerült a
KÉSZ-ből, azonban a szabályozási terven jelenleg található még, szintén Ktb övezeti
besorolású ingatlan. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. a várakozó járatok
parkoltatására vette igénybe ezt a területet. Tekintettel a meglévő szabályozási tervi övezeti
jelölésre, valamint az övezet szöveges szabályozásának a KÉSZ-ből történő törlésére, a
településrendezési
eszközök
összhangjának
megteremtése
szükséges
annak
figyelembevételével, hogy a terület eddigi célra történő fenntartása a jövőben nem indokolt.
(A tervezett parkoló még csak fejlesztési lehetőségként, célként került megfogalmazásra,
megvalósítására egyenlőre nem áll rendelkezésre támogatási forrás, illetve út-, parkolóterv
sem. Jelen módosítás keretében a szabályozási háttér megteremtése a cél.)
Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:
A Ktb övezet megszüntetése a KÉSZ-ben korábban törlésre került, így a szabályozási előírások
módosítására jelen eljárás keretében nincs szükség.
A belterületi szabályozási tervlapon (K16) az érintett ingatlanról a Ktb jelölés törlésre kerül, az
övezeti besorolása pedig közlekedési terület, parkoló (Köu-P) övezetre módosul a 9051/7 hrsz.
alatti
MÁV
tulajdonban
álló
ingatlan, üzemi
terület
megnevezésű
ingatlan
hasznosíthatóságának figyelembevételével.
Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 92/2020.(XII.1.) számú
önkormányzati határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról.

Módosítás előtti állapot:

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2021. OKTÓBER
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Módosítás utáni állapot:

Fotók az ingatlanról
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8.

Kaposvár, Raktár utca 020/5 hrsz. alatti ingatlan és környezetének módosítása a Raktár utca –
017/2 hrsz és 0564 hrsz. alatti árak – a 61 főút – fonyódi vasútvonal által határolt tömböt
érintően
Kezdeményező:

Beruházó (tulajdonos)

Érintett helyrajzi számok:

020/5 alatti ingatlanok

Övezet a módosítás előtt:

Gksz/4, Ev/2, V/vf

Övezet a módosítás után:

Gksz/4, V/vf

Változtatás leírása:
Beruházói kezdeményezés alapján a 020/5hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó szabályozási
előírások módosítása tervezett. Jelenleg az ingatlan gazdasági, védőerdő, valamint folyóvizek
övezeti besorolása egyaránt érinti.
A korábbi általános rendezési tervek alapján egyértelműsíthető, hogy a Raktár utca
kialakulásával az északi oldali, fonyódi vasút és füredi árok közötti védőerdő területéből az út
menti területsáv gazdasági területi funkcióra lett kijelölve. A telekalakítás és a közben
megkezdett építési kivitelezési munkák az új szabályozási terv jóváhagyását megelőzték, így
jelenleg egy rendezetlen állapot került „befagyasztásra”.
A telek rendezetté tétele (szabályozási előírások szerinti kialakítása) valamint egy korábban
megkezdett beruházási szándék végleges megvalósulásának biztosítása érdekében övezeti
határvonalak módosítása szükséges. A módosítási igény szakmailag támogatható, melynek
során az ingatlan a meglévő állapotokhoz igazodva építésjogilag rendezésre kerül.
Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:
A módosítás a településszerkezeti és külterületi szabályozási tervet érinti. A külterületi
szabályozási tervlapon a 020/5 hrsz.-ú ingatlan véderdő (Ev/2) övezeti besorolása
kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) övezetre módosul, ezáltal új beépítésre szánt területet
kerül kijelölésre. A település biológiai aktivitás értékének szintentartása érdekében a
visszapótlás a 0481/29 hrsz-ú ingatlanon jelenleg Vt övezetbe sorolt területének Ev/2 övezetbe
történő átsorolásával valósulna meg, melynek részleteit a 10. számú módosítási pont
tartalmazza.
Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 46/2021.(II.5.) számú
önkormányzati határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról.
Módosítás előtti állapot:

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2021. OKTÓBER

Módosítás utáni állapot:

28

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M23/2021-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA

Fotók az ingatlanról/tervezett kialakítás
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9.

Kaposvár, 610 főút belterületi szakasza mentén, a főút és a Hársalja utca által közrefogott
ingatlanok területfelhasználásának módosítása a 610. főút – Hársalja utca – 6268/64 hrsz alatti
útterület által határolt tömböt érintően
Kezdeményező:
Érintett helyrajzi számok:

Beruházók (tulajdonosok)
6268/65, 6268/66, 6268/67, 6268/69, 6268/70 hrsz. alatti
ingatlanok

Övezet a módosítás előtt:

Gksz/9

Övezet a módosítás után:

Lke-SZ/14

Változtatás leírása:
A 610. számú főközlekedési út nyugati városba vezető szakaszát északról határoló terület
lakóterületté történő átminősítését kezdeményezték a tulajdonosok. Az út menti, régóta
beépítettlen terület, jelenleg gazdasági (Gksz) területfelhasználási besorolással bír. A terület
hasznosítása a kialakult és már nagyrész beépült lakóutcák szempontjából kedvezőbb lenne
a lakófunkció, a forgalmas 610. számú főút és a vasút zajhatásit mérlegelő kellő intézkedések
(déli oldalon ültetési kötelezettség) mellett.
Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:
A változtatás a településszerkezeti és belterületi szabályozási tervet érinti.
A 6268/65, 6268/66, 6268/67, 6268/69, 6268/70 hrsz. alatti ingatlanok kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület (Gksz/9) övezeti besorolásból kertvárosias lakóterület (Lke-sz/14) övezetre
módosul.
Övezeti besorolás: Gksz (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) – Lke-SZ/14
(kertvárosias lakóterület)
Beépítési módja: SZ (szabadonálló) – SZ (szabadon álló)
Beépítési %: 40% - 30%-ra csökken
Minimális telekméret: 2.500 m2 – 1000 m2 -re csökken
Építménymagasság: 3,0-7,5 m – 3,0-6,5 m-re csökken
Minimális zöldfelület %: 40% - 50%-ra nő
Szintterületi mutató:40% - 40 % (nem változik)
Az övezet déli és nyugati határa mentén továbbra is jelölésre kerül a kötelező ültetési
kötelezettség a 610. számú főút és a vasút által keltett zajhatások ellen.
Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 46/2021.(II.5.) számú
önkormányzati határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról.
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10.

Kaposvár, 0482 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználás módosítása, a 61.
számú főközlekedési út – Guba S. utca – Toponári út – Kemping utca – 0483 hrsz alatti közút
által határolt tömbre vonatkozóan
Kezdeményező:

Beruházó (tulajdonos)

Érintett helyrajzi számok:

0482, 0481/29, 0481/19 hrsz.

Övezet a módosítás előtt:

Vt-Sz/12, Má1

Övezet a módosítás után:

Gmt, Ev/2

Változtatás leírása:
A várost északról elkerülő 61. sz. főút (távlati M9) északi-keleti szakasza mentén található,
egykori mezőgazdasági üzemi terület (Gmt) az új településrendezési eszközök
hatálybalépését követően (2006), településközponti vegyes (Vt) területfelhasználásba került.
A terület eredeti rendeltetésének megfelelő használat évekig szünetelt. A közelmúltban
történt tulajdonosváltást követően azonban ismételten mezőgazdasági, állattartó
telephelyként kívánják hasznosítani, kiaknázni az egyetemmel és a mezőgazdasági
szakközépiskolával közös gyakorlati-oktatási együttműködés lehetőségét. A rendeltetés építési
szabályozással történő összhangjának, illetve a működés építésjogi feltételeinek
megteremtése miatt, tulajdonos kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását.
A módosítási szándék értelmében a 0482 hrsz ingatlan településközponti vegyes területbe
sorolt területe ismételten mezőgazdasági üzemi területfelhasználásba kerülne átsorolásra. a
0481/19 hrsz-ú ingatlan településközponti vegyes területbe, illetve gyepterületbe sorolt része
egységesen, szintén mezőgazdasági üzemi területfelhasználásba kerül átsorolásra. A 0481/29
hrsz.-ú. ingatlan településközponti vegyes területbe sorolt része pedig védelmi erdő terület
besorolást kap, mely egyben ideális az új beépítésre szánt területek kijelölése miatt, - a
biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében – szükségessé váló visszapótlás teljesítésére.
A biológiai aktivitásérték megtartásának igazolását bemutató számítást az alátámasztó
munkarész tartalmazza.
Az állattartó telep működési feltételeit, környezetvédelmi hatásait, a településszerkezeti
elhelyezkedését, valamint a terület hosszútávon tervezett, a mai napig meg nem valósult
területfelhasználásra tekintettel a módosítás szakmailag támogatható.
Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:
A módosítás a településszerkezeti és a külterületi szabályozási tervet érinti.
A 0482, 0481/19 hrsz. alatti ingatlanok településközponti vegyes terület (Vt) övezeti
besorolásba tartozó területeik, valamint a 081/19 hrsz. alatti ingatlan gyepterület (Má1)
övezeti besorolásba tartozó része mezőgazdasági telephely (Gmt) övezetre módosulnak.
Övezeti besorolás:
Vt (településközponti vegyes terület) – Gmt (mezőgazdasági telephelyek)
Beépítési módja: SZ (szabadonálló) – SZ (szabadon álló)
Beépítési %: 25% - 40%-ra nő
Minimális telekméret: 10.000 m2 – 30.000 m2 -re nő
Építménymagasság: 3,0-9,0 m – 3,0-16,0 m-re nő
Minimális zöldfelület %: 50% - 25%-ra csökken
Szintterületi mutató m2/m2: 0,5 – 1 -re nő
A 0481/29 hrsz. alatti ingatlan településközponti vegyes terület (Vt) övezeti besorolással
érintett területéből védelmi erdő övezetre (Ev/2) módosul.
Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 80/2021.(IV.6.) számú
önkormányzati határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról.
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11.

Kaposvár, 2106/5 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználását érintően, a Fő
utca – Kertalja utca – Kisgáti utca – Blaha Lujza utca – Damjanich utca – Virág utca által
határolt tömbre vonatkozóan
Kezdeményező:

Beruházó (tulajdonos)

Érintett helyrajzi számok:

2106/5 hrsz.

Övezet a módosítás előtt:

Vt-SZ/8

Övezet a módosítás után:

Gksz/10

Változtatás leírása:
A Kaposvár, 2105 hrsz., „kivett malom” megnevezésű ingatlanon működő Cargill
Magyarország Zrt. a telephely északi részén lévő 2106/5 hrsz. alatti „kivett telephely”
megnevezésű ingatlant megvásárolta és a Kaposvár vasútállomásból kiágazó, Cargill Zrt.
Kaposvár Nagymalom iparvasút átalakításával és bővítésével a telephelyét fejleszteni kívánja.
Ennek érdekében a külön helyrajziszám alatt álló ingatlanok összevonása szükséges. A
telekösszevonást a hatályos településrendezési eszközök nem teszik lehetővé, tekintve az
ingatlanok eltérő területfelhasználását. A 2105 hrsz alatti ingatlan kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területbe sorolt (Gksz), míg a 2106/5 hrsz alatti ingatlan jelenleg településközponti
vegyes (Vt) területbe sorolt.
Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:
A tervezett módosítás a településszerkezeti és a belterületi szabályozási tervet érinti.
A 2106/5 hrsz. alatti ingatlan településközponti vegyes terület (Vt) övezeti besorolásból
kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) övezetre módosul.
A 2106/5 hrsz. ingatlan vonatkozásában:
Övezeti besorolás: Vt (településközponti vegyes terület) – Gksz (kereskedelmi, szolgáltató
terület)
Beépítési módja: SZ (szabadonálló) – SZ (szabadon álló)
Beépítési %: 30% - 40%-ra nő
Minimális telekméret: 1.000 m2 – 3.000 m2 -re nő
Építménymagasság: 3,0-5,0 m – 3,0-7,5 m-re nő
Minimális zöldfelület %: 50% - 40%-ra csökken
Szintterületi mutató m2/m2: 0,5 – 0,8 -ra nő
Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 80/2021.(IV.6.) számú
önkormányzati határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról.
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12.

Kaposvár, 2291/12 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználás módosítása, az
Árpád utca – Guba S. utca – Jászai M. utca – Rege utca – Kós Károly utca – Álmos vezér utca
– Előd
Kezdeményező:

Beruházó

Érintett helyrajzi számok:

2291/12 hrsz.

Övezet a módosítás előtt:

KÖu-Tk

Övezet a módosítás után:

Vk-Sz/1

Változtatás leírása:
A Kaposvár, 2291/12 hrsz alatti, Kond vezér utca elnevezésű „kivett közút” megnevezésű
ingatlan egy részét érintő vásárlási szándék érdekében kezdeményezte a Spirit Autó Kft. a
településrendezési eszközök módosítását. Az Árpád utcában évek óta működő
autókereskedés, a 2291/11 hrsz. alatti telephelye mögött lévő, jelenleg zsákutcaként
funkcionáló 2291/12 hrsz alatti közút területének keleti részét bérli, melyet most szeretne
megvenni. A közút szabályozási terv szerint tervezett Kós Károly utcára történő kikötése, a
Kisgát II. városrész kialakítását követően még nem valósult meg, és a későbbiekben sem lenne
célszerű a jelenleg zsákutcaként funkcionáló útterület kereskedelmi, gazdasági célforgalmat
átengedni új lakóterületen. A városrész keleti részén található beépítetlen ingatlanok
infrastruktúra nélküliek, közút által feltáratlanok, lakó és vegyes területfelhasználásra
tervezettek.
Az
útterület
érintett
területrészének
településközponti
vegyes
területfelhasználásához történő csatolása a már kialakult forgalmi renden nem változtat.
Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:
A tervezett módosítás a településszerkezeti és a belterületi szabályozási tervet érinti. A
belterületi szabályozási tervlapon (K11) a 2291/12 hrsz.-ú ingatlan keleti részének települési
kiszolgáló út (KÖu-TK) övezeti besorolása központi vegyes terület (Vk) övezetre módosul,
ezáltal új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre.
A település biológiai aktivitás értékének szintentartása érdekében a visszapótlás a 0481/29
hrsz-ú ingatlanon jelenleg Vt övezetbe sorolt területének Ev/2 övezetbe történő átsorolásával
valósulna meg, melynek részleteit a 10. számú módosítási pont tartalmazza.
Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 80/2021.(IV.6.) számú
önkormányzati határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról.
Módosítás előtti állapot:
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1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA
1.1. Előzmények
A Dr. Fazekas Sándorné vezető településtervező és az Arker Stúdió Építészeti Kft., Vadász Rudolf és Fadgyas Anita
településtervezők közreműködésével állítja össze Kaposvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek
„M23/2021-OTÉK” jelzőszámú módosításához szükséges egyeztetési dokumentációt a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezés sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) szerint.
Az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet és a többször módosított, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint a település egy részére készülő szabályozási terv, illetve
helyi építési szabályzat kidolgozásakor, módosításakor a környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok)
figyelembevételével dönt a döntéshozó, illetve a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatóság a
környezeti értékelés elvégzésének szükségességéről.
A környezeti értékelés feladata elsősorban nem a település környezeti állapotának meghatározása, hanem a tervben,
illetve a szabályozási munkarészben foglalt változások hatásának vizsgálata.

1.2. A környezetalakítási, környezetvédelmi munkarész tematikája
A településrendezési terv készítői a jogszabályi követelményeknek megfelelő, a megrendelői szándékkal
megegyezően készítették el a környezetalakítási és környezetvédelmi munkarészt, a terv dokumentálásakor,
szerkesztésekor figyelembe vették a környezeti értékelés általános követelményeit. A környezeti értékelés általános
tartalmi követelményeit a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza, amely a 2012. évi
Kormányrendelet 2. sz. melléklete figyelembevételével alkalmazható a településrendezési eszközök kidolgozása
során. A módosítás során figyelembe kell venni a város településrendezési eszközei módosításához szükséges
egyeztetési dokumentáció összeállításánál a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírásait.

1.3. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása
A környezeti értékelés elkészítése a tervezési folyamat szerves részét képezi. Tekintettel a környezeti vizsgálat
folyamatának a Rendelet 6.§-ában meghatározott rendjére, az értékelést a környezet védelmében érdekelt szervek
állásfoglalásainak figyelembevételével kell lefolytatni. Az értékelés a terv készítésének befejező fázisában történt
meg. Ennek alapján megállapítható, hogy a környezeti értékelés a településrendezési eszközök megalapozója, az
eredmények szervesen beépülnek és meghatározói a településrendezési terveknek, illetve a helyi építési
szabályzatoknak, amely a környezetvédelemért felelős szervek véleménye alapján korrigálható.

1.4. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv, illetve program alakulására
A környezetvédelmi-, tájvédelmi szakági tervező, valamint a településrendezési eszközök tervezői folyamatosan
együttműködnek a legmegfelelőbb módosítási változatok kidolgozása érdekében. Az előzetes tájékoztatási szakasz
során beérkezett észrevételeket a tervkészítés során figyelembe vették. A módosítási szándékok meghatározásánál
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figyelembe lettek véve a védendő értékek, illetve a vonatkozó jogszabályok. A környezeti értékelés
dokumentációjának véleményezésébe be kell vonni a jogszabály szerinti államigazgatási véleményezőket is. A
környezeti értékelés készítése során javasolt intézkedéseket a tervező figyelembe vette. Ezeken túl nem merült fel
olyan tényező, amely a módosítási szándék korrigálását tette volna szükségessé.

1.5. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása
A 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 9. számú mellékletében meghatározott szerveken túl a partnerség helyi szabályait
rögzítő határozatban foglaltak szerint a lakosság és a helyi szervezetek, vállalkozók is értesülnek a tervben
foglaltakról több esetben is.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklete
II. pontja tartalmazza a nem országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv, illetve program esetén megkeresendő
hatóságokat, szakigazgatási szerveket.

1.6. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok
A környezet értékelése során felhasznált adatok, információk forrása:
• Kaposvár Megyei Jogú Város adatszolgáltatása
• Somogy Megye Területrendezési Terve 2020• Nemzeti Környezetvédelmi Program 2014 – 2020 és az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezete
• Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
• Természetvédelmi Információs Rendszer TIR
• Országos Területfejlesztési és Területrendezési Informatikai Rendszer TeIR
• Kaposvár Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja 2019-2030.

2. A TERV, ILLETVE PROGRAM ÉS A KIDOLGOZÁSUKKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK
2.1. A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 92/2020. (XII. 1.) önkormányzati határozat 4.a)-h) pontjaiban, a
46/2021.(II. 5.) önkormányzati határozat a), b) pontjaiban, valamint a 80/2021. (IV. 6) önkormányzati határozat a), b)
és c) pontjaiban döntött arról, hogy kezdeményezi a településrendezési eszközök módosítását.
A módosítások leírása és célja
1.) Szent László utca északi részénél a szabályozási vonal javítása
A Szent László utca kivitelezése, a lakótelkek kialakítása évekkel ezelőtt megtörtént, az útterület telekhatára azonban
nem követte a szabályozási terv szerint kiszabályozott 16 méter széles szabályozási vonalat. Ezért ennek igazítása
szükséges a kialakult telekhatárhoz igazodóan. Az ingatlanoknál a módosítás építésjogi következményekkel nem jár,
a településszerkezeti és belterületi szabályozási tervek módosítása azonban indokolt. A módosítás a
településszerkezeti terv és a KÉSZ belterületi szabályozási tervét érinti.
2.) A KÉSZ 16. melléklet aktualizálása
A KÉSZ-ben szabályozott rendezvény sátrak elhelyezésére kijelölt, 16. számú melléklet szerinti ingatlanok
vonatkozásában a felülvizsgálat szükséges, mivel a város a 9073/2 hrsz. alatti, közlekedési területként szabályozott
ingatlant a jövőben meghatározott célra (turista buszok parkolása) kívánja használni. Ennek megfelelően a hivatkozott
melléklet 1. pontja szerinti ideiglenes hasznosításra nem lesz lehetőség. A KÉSZ szöveges szabályozási előírásainak
módosítását érinti, a szabályozási terv mellékletek módosításával nem jár.
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3.) A KÉSZ 15. melléklet felülvizsgálata és aktualizálása az építési övezetek tekintetében
A KÉSZ 15. melléklete, a megújuló energiaforrás (napelem) műtárgyának létesítési feltételeit szabályozza az egyes
övezetekben/ építési övezetekben. Aktualizálása, az új övezetek bevezetése miatt indokolt. A KÉSZ szöveges
szabályozási előírásinak módosítását érinti, a szabályozási terv mellékletek módosításával nem jár.
4.) Kaposvár, Állomás utca 0553/22 hrsz. alatti ingatlan területfelhasználásának módosítása
Az ingatlanon álló vízmű területének magántulajdonból történő kivásárlása miatt a külterület szabályozási terv és
szerkezeti terv módosítása szükséges annak érdekében, hogy a jelenlegi útként szabályozott visszamaradó telekrész
a tőle északra fekvő mezőgazdasági területhez csatolva használható legyen. A módosítás a településszerkezeti terv
és a KÉSZ külterületi szabályozási tervét érinti.
5.) Kaposvár, Berkenye utca szabályozási szélességének módosítása
A Diófa és Berkenye utcák burkolatépítési munkái során az útterület szélesítésre került a földfeltöltés és rézsű építés
miatt. A Diófa utcai szakaszon a szabályozási tervet korábban a kialakult útszélességhez igazították. A Berkenye
utcai szakasznál is, a kivitelezési munkák után készült geodéziai munkarész értelmében a szabályozási vonal
korrekciója szükséges. A módosítás a településszerkezeti és belterületi szabályozási tervet érinti.
6.) MÁV kezelésében álló 9280/9 és 9280/11 hrsz. alatti ingatlanok használat szerinti területfelhasználásának
módosítása
A Kapos-folyó és a vasúti vágány közötti MÁV kezelésében és használatában lévő – állami tulajdonú – üzemi
területek egy része gazdasági területként a volt TANÉP iparterülethez lettek szabályozva. A vasúti vágánytól délnyugati irányban lévő ingatlanok a szabályozási terv készítésekor kerültek gazdasági területbe. A MÁV által tervezett
fejlesztési elképzelések érintik a kezelésükben álló ingatlanokat ezért ténylegesen az országos közforgalmú vasutak,
vasúti létesítmények, és egyéb kapcsolódó közlekedési pályák részére kijelölt területhez (KÖk) szükséges csatolni. A
módosítás a településszerkezeti és belterületi szabályozási tervet érinti.
7.) Kaposvár, tömegközlekedési bázisterület szabályozási tervi elemeinek felülvizsgálata
A közösségi központ tervezésekor a meglévő autóbusz-pályaudvar tömegközlekedési bázisterületbe (Ktb) került.
Ennek kapcsán az övezet szabályozása kikerült a KÉSZ-ből, azonban a szabályozási terven jelenleg még található
szintén Ktb övezeti besorolású ingatlan. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. a várakozó járatok parkoltatására
vette igénybe a területet. Tekintettel a meglévő szabályozási tervi övezeti jelölésre, valamint az övezet szöveges
szabályozásának a KÉSZ-ből történő törlésére, a településrendezési eszközök összhangjának megteremtése
szükséges annak figyelembevételével, hogy a terület eddigi célra történő fenntartása a jövőben nem indokolt. A
módosítás a településszerkezeti és belterületi szabályozási tervet érinti.
8.) Kaposvár, Raktár utca 020/5 hrsz. alatti ingatlan és környezetének módosítása a Raktár utca – 017/2 hrsz. és
0564/2 hrsz. alatti árak – 61 főút – fonyódi vasútvonal által határolt tömböt érintően
Beruházói kezdeményezés alapján a 020/5hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások módosítása
tervezett. Jelenleg az ingatlan gazdasági, védőerdő, valamint folyóvizek övezeti besorolása egyaránt érinti. A telek
rendezetté tétele (szabályozási előírások szerinti kialakítása) valamint egy korábban megkezdett beruházási szándék
végleges megvalósulásának biztosítása érdekében az övezeti határvonalak módosítása szükséges. A módosítási
igény szakmailag támogatható, melynek során az ingatlan a meglévő állapotokhoz igazodva építésjogilag rendezésre
kerül. A módosítás a településszerkezeti és külterületi szabályozási tervet érinti.
9.) Kaposvár, 610 főút belterületi szakasza mentén, a főút és a Hársalja utca által közrefogott ingatlanok
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területfelhasználásának módosítása a 610. főút – Hársalja utca – 6268/64 hrsz. alatti útterület által határolt
tömböt érintően
A 610. számú főközlekedési út nyugati, városba vezető szakaszát északról határoló terület lakóterületté történő
átminősítését kezdeményezték a tulajdonosok. Az út menti, régóta beépítettlen terület, jelenleg gazdasági (Gksz)
területfelhasználási besorolással bír. A terület hasznosítása a kialakult és már nagyrész beépült lakóutcák
szempontjából kedvezőbb lenne a lakófunkció, a forgalmas 610. számú főút és a vasút zajhatásit mérlegelő kellő
intézkedések (déli oldalon ültetési kötelezettség) mellett. A módosítás a településszerkezeti és belterületi
szabályozási tervet érinti.
10.) Kaposvár, 0482 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználás módosítása a 61. számú főközlekedési
út – Guba s. utca – Toponári út – Kemping utca – 0483 hrsz. alatti közút által határolt tömbben
A várost északról elkerülő 61. sz. főút (távlati M9) északi-keleti szakasza mentén található, egykori mezőgazdasági
üzemi terület (Gmt) az új településrendezési eszközök hatálybalépését követően (2006), településközponti vegyes
(Vt) területfelhasználásba került. A terület eredeti rendeltetésének megfelelő használat évekig szünetelt. A
közelmúltban történt tulajdonosváltást követően azonban ismételten mezőgazdasági, állattartó telephelyként kívánják
hasznosítani, kiaknázni az egyetemmel és a mezőgazdasági szakközépiskolával közös gyakorlati-oktatási
együttműködés lehetőségét. A rendeltetés építési szabályozással történő összhangjának, illetve a működés építésjogi
feltételeinek megteremtése miatt, tulajdonos kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását. Az
állattartó telep működési feltételeit, környezetvédelmi hatásait, a településszerkezeti elhelyezkedését, valamint a
terület hosszútávon tervezett, a mai napig meg nem valósult területfelhasználásra tekintettel a módosítás szakmailag
támogatható. A módosítás a településszerkezeti és külterületi szabályozási tervet érinti.
11.) Kaposvár, 2106/5 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában, a területfelhasználást érintően, a Fő utca – Kertalja utca –
Blaha Lujza utca – Damjanich utca – Virág utca által határolt tömbre vonatkozóan
A Kaposvár 2105 hrsz. „kivett malom” megnevezésű ingatlanon működő Cargill Magyarország Zrt. a telephely északi
részén lévő 2106/5 hrsz. alatti „kivett telephely” megnevezésű ingatlant megvásárolta és a Kaposvár vasútállomásból
kiágazó, Cargill Zrt. Kaposvár Nagymalom iparvasút átalakításával és bővítésével a telephelyét fejleszteni kívánja.
Ennek érdekében a külön helyrajzi szám alatt álló ingatlanok összevonása szükséges. A telekösszevonást a hatályos
településrendezési eszközök nem teszik lehetővé, tekintve az ingatlanok eltérő területfelhasználását. A 2105 hrsz
alatti ingatlan kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolt (Gksz), míg a 2106/5 hrsz alatti ingatlan jelenleg
településközponti vegyes (Vt) területbe sorolt. A tervezett módosítás a településszerkezeti és belterületi szabályozási
tervet érinti.
12.) Kaposvár, 2291/12 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználást érintően, az árpád utca – Guba S.
utca - Jászai M. utca – Rege utca – Kós Károly utca – Álmos vezér utca – Előd vezér utca – Ond vezér utca által
határolt tömbre vonatkozóan
A Kaposvár 2291/12 hrsz alatti, Kond vezér utca elnevezésű „kivett közút” megnevezésű ingatlan egy részét érintő
vásárlási szándék érdekében kezdeményezte a Spirit Autó Kft. a településrendezési eszközök módosítását. Az Árpád
utcában évek óta működő autókereskedés, a 2291/11 hrsz. alatti telephelye mögött lévő, jelenleg zsákutcaként
funkcionáló 2291/12 hrsz alatti közút területének keleti részét bérli, melyet most szeretne megvenni. A közút
szabályozási terv szerint tervezett Kós Károly utcára történő kikötése, a Kisgát II. városrész kialakítását követően
még nem valósult meg, és a későbbiekben sem lenne célszerű a jelenleg zsákutcaként funkcionáló útterület
kereskedelmi, gazdasági célforgalmat átengedni új lakóterületen. A városrész keleti részén található beépítetlen
ingatlanok infrastruktúra nélküliek, közút által feltáratlanok, lakó és vegyes területfelhasználásra tervezettek. Az
útterület érintett területrészének településközponti vegyes területfelhasználásához történő csatolása a már kialakult
forgalmi renden nem változtat. A tervezett módosítás a településszerkezeti és belterületi szabályozási tervet érinti.
Az új beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a
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0481/29 hrsz- ú ingatlanon került kijelölésre (lásd. 10. módosítási pont) a szükséges visszapótlás lehetősége, ahol
településközponti vegyes terület védelmi erdőterületté történő kialakítására tettünk javaslatot. A biológiai aktivitásérték
megtartásának igazolását bemutató számítást az alátámasztó munkarész tartalmazza.
A módosítások célja
A felsorolt módosítási pontok megvalósításához szükséges szabályozási háttér megteremtése a módosítássokkal
érintett telektömbben.

2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal
A településrendezési eszközök készítésénél fontos szempont, hogy a magasabb rendű tervekkel, programokkal, a
vonatkozó jogszabályi előírásokkal, valamint az érintett államigazgatási szervek jogszabályon alapuló véleményével
összhangban legyen.
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) a nemzeti jövőkép elérése érdekében a négy
hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési cél lett kijelölve. A négy cél a társadalom és gazdaság egészének szól,
beleértve a társadalom és a gazdasági környezethez való viszonyulást és a környezeti szempontokat is. Az átfogó
célok a gazdasági és társadalmi fordulatot célozzák meg, az alábbiak szerint: a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító
gazdasági fejlődés, b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, c) természeti erőforrásaink
fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme, d) térségi potenciálokra alapozott,
fenntartható térszerkezet. Az átfogó célok megvalósulása érdekében 13 specifikus célkitűzés fogalmazódott meg a
koncepcióban (pipával jelöltük, amelyekhez a tervezett módosítások hozzájárulhatnak):
• versenyképes, innovatív gazdaság, ✓
• gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság,
• életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése, - kreatív
tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I, - értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, - jó
állam, szolgáltató állam és biztonság, ✓
• stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme, - az ország makroregionális szerepének erősítése, - a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat, ✓
• vidéki térségek népességeltartó képességének növelése, ✓
• kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése,
• területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése, ✓
• összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása. ✓
Somogy megye területfejlesztési koncepció tematikus specifikus céljai közül a tervezett módosítások
hozzájárulhatnak az „infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése”
célhoz, a horizontális célok közül a „társadalmi, gazdasági és ökológiai tűrőképességet szem előtt tartó fenntartható
növekedés biztosítása” nevű célhoz, valamint a vidéki térségekben lakók életminőségének javításához.
Országos Levegőterhelés-csökkentési Program intézkedései közül a módosítások során az alábbiakat kell figyelembe
venni:
• Alternatív, alacsony kibocsátású fűtési módok lakossági alkalmazásának előnyben részesítése, támogatása
(éjszakai áram, távfűtés, gázfűtés, megújuló energiahordozók igénybevétele).

2.3. A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása
Az előzmények és a tervezési folyamat eredményeként alakult ki a jelenlegi tervezési program. Az Önkormányzat
célja elsősorban a lakosság életfeltételeinek és a gazdaság helyi működésének javítása, a népesség megtartása. A
szükségessé váló módosításoknál minden esetben felmerült több lehetőség, amelyek közül az előnyök és hátrányok
mérlegelését követően döntött az Önkormányzat a választott megoldás mellett.
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A módosítások zöme pontosítás, hibajavítás érdekében történő korrekció, amely környezetvédelmi és tájtermészetvédelmi szempontból nem releváns változtatás. Az építési szabályok pontosítása növeli a jogbiztonságot. A
9. 10. és 11. számú indítványok a környezethasználatok módosítására irányulnak, így az elérhető legjobb technika
szerint történő tervezés és kivitelezés esetén – megfelelő műszaki védelmi intézkedések érvényesítése mellett - lehet
realizálni a kezdeményezéseket.
A közművesíthetőség területén az alábbi alternatívák vizsgálatára került sor:
• A vízellátás területén a jelenlegi ellátó vezeték mellett további bekötés alkalmazása, vagy felbővített
ivóvízvezeték kiépítésével megoldható.
• A szennyvízelhelyezés elvezetés megoldásainál a kommunális szennyvíz elvezetése az üzemelő települési
csatornahálózatba a preferált változat.
• Az épületek fűtése és hűtése során nem preferált a helyben felhasznált fosszilis energiahordozók
alkalmazása. Az épületek megfelelő hőszigeteléssel való kialakítása lehetővé teszi a legjobb hatékonyságú
épület- fűtést és hűtést.
A szelektív hulladékgyűjtésnek, a hasznosításra és ártalmatlanításra való elszállításának, illetve a természeti értékek,
a táj védelmének nincs alternatívája.
A terv készítése során így figyelembevételre került, hogy a településen megvalósítható létesítmények és azok
funkciói, valamint az infrastruktúra kialakítása, a fejlesztések révén a környezethasználat úgy legyen szervezhető és
végezhető, hogy
• a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
• megelőzhető legyen a környezetszennyezés;
• kizárja a környezetkárosítást;
• javítsa a települési környezet minőségét.
A környezeti zajterhelés tekintetében figyelembevételre került, hogy a tervezett módosítások során az előírások
betarthatók legyenek. Az egyes konkrét építési engedélyezési eljárásokban kidolgozásra kerülő zajvédelmi
munkarészeknek részletesen vizsgálni kell a várható hatásokat, ennek alapján. hangcsillapított berendezéseket kell
alkalmazni, figyelembe kell venni, hogy a zajforrások működtetése, rendezvények megtartása olyan időszakban
történjen, amikor a legkisebb a zavaró hatása. A létesítéskor lehetőleg zajszegény technológiát kell alkalmazni.
Figyelembe kell venni a zajpanaszokat. Az építés és működtetés során a panaszok okát ki kell vizsgálni, és ha
szükséges, további zajcsökkentési intézkedést kell végrehajtani.
A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos
használatával, továbbá a zavaró hatások (zaj, hulladékkeletkezés) elleni védelemmel kell megvalósítani.

3. A KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE
3.1. A terv, illetve program céljainak összevetése a terv, illetve program szempontjából releváns
nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi
célokkal
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 92/2020. (XII. 1.) önkormányzati határozat 4.a)-h) pontjaiban, a
46/2021.(II. 5.) önkormányzati határozat a), b) pontjaiban, valamint a 80/2021. (IV. 6) önkormányzati határozat a), b)
és c) pontjaiban döntött arról, hogy kezdeményezi a településrendezési eszközök módosítását. A változtatási
szándékok megvalósításához elengedhetetlen a hatályos településrendezési eszközök közül a szerkezeti terv, a
KÉSZ és a szabályozási terv módosítása. A szerkezeti terv jóváhagyandó munkarészei, a helyi építési szabályzat
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rendelettervezete és a módosított szabályozási terv kivonata jelen véleményezési anyagban kerül szerepeltetésre.
A környezeti értékelés készítésekor, a környezetalakítási munkarész kidolgozásakor feltétlen figyelembe kell venni a
tervek érvényességének idő korlátait is, valamint a magasabb szintű tervek (országos, megyei) hatályos
követelményrendszerét. A településfejlesztési tervek környezeti értékelésének készítése során elsősorban az 1.2. és
az 1.6. pontokban részletezett tervek és programok lettek figyelembe véve. A település közigazgatási területén
található országos és nemzetközi jelentőségű természeti területek védelmét a tervezett módosítások nem
befolyásolják.

3.2. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben, illetve
programban
A területfejlesztés, területrendezés környezetvédelemmel kapcsolatos igényeinek megfogalmazásához alapvetően a
következők vizsgálata szükséges:
• a meglévő települési környezet jelenlegi állapotának értékelése az előzőekben rögzítettek szerint,
• a vonatkozó követelmények, szabályozási előírások ismertetése.
A fejlesztések a meg lévő adottságokhoz alkalmazkodva a környezeti tartalékok kíméletes felhasználásával
valósulnak meg. A terv készítésekor és alkalmazásakor a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek,
szempontoknak kell megfelelni, amelyeket a következőkben foglalunk össze.

3.3. A terv, illetve program céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve programok
céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból
A területfejlesztési dokumentumoknak való megfeleltetés a véleményezési és alátámasztó munkarészekben
részletesen ki van dolgozva. Ezek közül csak a táj- természetvédelmi kijelölésekkel való érintettséget részletezzük. A
vizsgált módosításokkal érintett területek
• védett természeti területet,
• Natura 2000 területet,
• védelemre tervezett természeti területet,
• ex-lege védett természeti területet, valamint
• egyedi tájértéket,
nem érintenek.
•
érinti.

Tájképvédelmi terület övezetét az 5. és 10. számú módosítások.

A 10. számú módosítás a Kaposvár, 0482 hrsz alatti ingatlanon tervezett baromfinevelő telep létesítésének előzetes
vizsgálati eljárása során a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi Osztály SO/TO/00012-21/2020. számon kiadott határozatában az alábbiakat rögzíti:
•
•
•
•

a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, de az összhang a létesítési, építési engedély iránti
kérelem előterjesztéséig megteremthető
a tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem
szükséges
a tevékenység megkezdéséhez zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó határozat
megszerzése szükséges
országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezet részét képezi, ezért a telep tájba illesztését megfelelő
takarást biztosító többszintű (elsőrendű fafajok, másodrendű fafajok, cserjék) takarónövényzet telepítésével
célszerű biztosítani, és a telep üzemelési ideje alatt ajánlott annak fenntartásáról gondoskodni (ápolás,
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•

•
•

pótlás). Invazív növényfajok telepítését lehetőség szerint kerülni szükséges. A fásítás során a növények
fajösszetételének megválasztásánál lehetőség szerint kerülni szükséges azokat a fajokat, illetve fajtákat,
amelyek kedvelt tápláléknövényei a madaraknak és a ragadozók által vadászott fajoknak (pillangósok, lédús
bogyótermésűek stb.).
a telep tájba illesztését megfelelő takarást biztosító többszintű (elsőrendű fafajok, másodrendű fafajok,
cserjék) takarónövényzet telepítésével célszerű biztosítani, és a telep üzemelési ideje alatt ajánlott annak
fenntartásáról gondoskodni (ápolás, pótlás). Invazív növényfajok telepítését lehetőség szerint kerülni
szükséges. A fásítás során a növények fajösszetételének megválasztásánál lehetőség szerint kerülni
szükséges azokat a fajokat, illetve fajtákat, amelyek kedvelt tápláléknövényei a madaraknak és a ragadozók
által vadászott fajoknak (pillangósok, lédús bogyótermésűek stb.).
a környezeti alapállapotot figyelembe véve a tevékenység kimutatható hatást várhatóan nem fog gyakorolni
a természeti táj-ökoszisztéma alrendszereire, ökológiai tájpotenciál csökkenés nem várható.
az épületek szellőzését biztosító szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval ajánlott felszerelni, amely
megakadályozza a madarak berepülését és sérülését.

Az 5. számú módosítás a Berkenye utca szabályozási szélességének módosítása a tájképvédelmi érdekeket nem
sérti.

Kaposvár, Berkenye utca
Kaposvár közigazgatási határán belül az OTrT tájképvédelmi övezetet jelöl ki, amely a belterület határától nyugatra
eső, a Deseda-völgyében fekvő területeket és délre a Zselic területeit foglalja magába. Az országos jelentőségű
tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategória jelölhető ki,
amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az övezetben
közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását
nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.
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5
Az 5. és 10. sz. módosítások és a tájképvédelmi övezet elhelyezkeddése.

3.4. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal összefüggésben lévő
elemeinek ismertetése
3.4.1. Táji besorolás, tájjellemzők
•
•
•

Nagytáj: Dunántúli dombság
Középtáj: Külső-Somogy
Kistáj: Dél-Külső-Somogy

A tervezett tevékenység helyszíne Somogy megye déli részén, Kaposvár-Toponártól nyugatra, a 61-es főközlekedési
út közelében helyezkedik el. Harmonikus dombsági felszínét a Kapos völgyének széles talapzata töri meg. Területe a
Dunántúli dombság természeti nagytájon belül a Külső- Somogy középtáj, ezen belül a Dél-Külső-Somogy kistáj
része.
A Kaposi (Kaposense), és a Somogyi (Somogyicum) flórajárásokba sorolódó kistáj jellegzetesebb potenciális
erdőtársulásai az illír bükkösök (Vicio oroboidi-Fagetum somogyicum, az illír gyertyános kocsánytalan tölgyesek
(Querco petraeae-Carpinetum praeillyricum), az ezüsthársas cseres tölgyesek (Tilio-argenteae-Quercetum
petraeaecerris), valamint a gyertyános kocsányos tölgyesek (Querco-robori-Carpinetum praeilyricum). A patakok
mentén a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum), és az égeresek, égeres láperdők (Carici elongatae-Alnetum,
Thelypteridi-Alnetum) is fellelhetők. Az erdőgazdaságilag hasznosított területeken fiatal- és középkorú, zömében
keménylombos erdők, kisebb részt fenyvesek találhatók. A mezőgazdasági területhasznosítás jellemző kultúrái a
búza, kukorica.
Éghajlata átmenet a Nyugat-Dunántúl és az Alföld éghajlata között. Hőmérsékleti különbség a Kapos-völgy és a
magasabb külső-Somogyi pannontábla hőmérsékletjárásában mutatható ki. A fagyos napok száma kevesebb, mint az
Alföldön, 90 körül mozog. A júliusi középhőmérséklet + 20-21 °C körül alakul. A napfénytartam is kedvező, átlaga
1950-2000 óra. Az évi átlagos csapadékmennyiség 32 év átlagában (1928-1960) 713 mm, mely egyenletes eloszlás
esetén mezőgazdasági termelés számára elegendő. Dombóvár környékére a jó minőségű csernozjom talaj jellemző.
Az alapkőzet mésztartalmú lösz. A megyei rendezési terv szerint a külterületi szántók kiváló termőhelyi adottságú, ám
széleróziónak kitett övezetbe sorolhatók.
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Faunája a kultúrterületek nagy kiterjedése miatt nem túl gazdag. A természetközeli élőhelyek nagyarányú
visszaszorulása miatt az eredeti állatvilág faj- és egyedszáma is erősen lecsökkent. Különösen érvényes ez a
szántóföldi művelés alatt álló területekre. A vizes élőhelyeken a kétéltű és hüllő fauna még meglehetősen gazdagnak
mondható. A beruházással közvetlenül érintett területek faunája, azok intenzíven használt jellegének megfelelően
szegény. Természetes élőhelyekre koncentrálódik a kistáj madárfaunája is. A vonuló kis énekes madarak gazdag
fajszámban a nedves élőhelyeken még fennmaradt fűz- és nyár ligeterdőkben ősszel nagy számban jelennek meg.
Ezek a területek mint ökológiai folyosók, életfontosságúak a kistáj még előforduló eredeti madárvilágának
fennmaradásához. Az emlősök közül több pocokfaj, a mezei nyúl, elég gyakori, a hörcsög már kevésbé. A róka, a
borz a ligeterdőkből is a rétekre jár vadászni, ahogyan a szarvas és a vaddisznó is.

3.4.6.A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség)
Kaposvár közigazgatási területe 113,6 km². A 2017-es adatok alapján lakónépességének száma 64 280 fő, így a
település népsűrűsége mintegy 565,8 fő/km². Az ország átlagos népsűrűsége ekkor 106,8 fő/km². A módosítások
közül a népsűrűséget közvetlenül egyik fejlesztés sem növeli, de a tervezett fejlesztések a betelepülést vonzó hatást
fejtenek ki. Esetünkben azonban egyik módosítás sem tekinthető jelentős mértékűnek. A rendelkezésre álló közmű
(víz, szennyvíz, elektromos áram) kapacitás képes kielégíteni az építendő épületek keltette igényeket.
Amennyiben az eltartóképességet tágan értelmezzük, azaz a munkaképes korú lakosság és a munkahelyek arányát
vizsgáljuk, megállapítható, hogy a munkahelyek koncentráltsága fenntartja a népesség koncentrációját.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a tervezett módosítások következtében fellépő többlet környezethasználat
nem haladja meg a terület terhelhetőségét.

3.4.7. A módosítandó, illetve a beépítésre nem szánt területen az utcakép, homlokzat, épületmagasság,
telekbeépítés jellemzői
A 2.1. pontban részletesen leírtuk a tervezett módosítások beépítési jellemzőit. Az új lakóterületek kialakítása
megváltoztatja meg az utcaképet. A beépítési jellemzőket Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási
Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása tervezete tartalmazza.

3.4.8. Talaj és vizek védelme
A 4. számú módosítás (Kaposvár, Államos utca 0553/22 hrsz. alatti ingatlan területfelhasználásának módosítása)
kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét érinti. Célja, hogy a jelenlegi útként szabályozott visszamaradó
telekrész a tőle északra fekvő mezőgazdasági területhez csatolva használható legyen, emiatt termőföld-védelmi
érdeket nem sért.
Az egyedileg meghatározott megyei övezetek közül Kaposvár teljes közigazgatási területe vízerózióval
veszélyeztetett terület övezete. A tervezett módosítások az erózióveszélyt nem növelik.
A talajra- és vizekre veszélyt jelentő hulladékok szelektív gyűjtése, hasznosítása és ártalmatlanítása is megoldott a
városban a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Kaposvári Inert Hulladékkezelő és Szolgáltató Zrt.
közreműködésével.
Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén megoldott az egészséges ivóvíz ellátás. A közszolgáltató a
KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.. Felelnek az ívóvíz ellátást biztosító vízbázisok védelméért. A Kft. szintén
ellátja a települési eredetű szennyvizek elvezetését és tisztítását is. Feladatuk a szennyvízelvezetés mellett a
szennyvízkezelés és ezen belül az iszapkezelés, valamint ártalommentes elhelyezése.
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A csapadékvíz-elvezető rendszer a településen kialakításra került (nyílt árok, zárt árok vagy burkolt árok), amelyek
karbantartásáról, tisztításáról az önkormányzat gondoskodik. A hazai csapadékviszonyok az utóbbi időben
szélsőséges eloszlást mutattak, ezért nagy jelentősége van az esővíz gyűjtésének, helyszíni megtartásának, amely
sajnos még nem jellemző a település területén. A csapadékvíz gyors levezetéséből származó lökésszerű
szennyezés a felszíni vízfolyások közvetítésével jutnak el a befogadókba.
Megállapítható, hogy a talajra és vizekre gyakorolt kedvezőtlen hatások kizártak a város magas színvonalú
közszolgáltatásaira tekintettel.
Kaposvár érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen lévő település a felszín alatti vizek védelméről szóló
2019/2004. (VII. 21.) Korm rendelet, illetve a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint. Jelenleg a módosítással érintett ingatlanon
sem a felszíni-sem a felszín alatti vizeket nem terheli lerakott anyag, hulladék és nem folytatnak a vizekre kockázatot
jelentő tevékenységet. Kaposvár közigazgatási területén nyílt karszt területek sem találhatók.
A tervezett módosítások között szereplő állattartó telep újra indítása előtérbe helyezi a település nitrátérzékenységét.
A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2013.(V.29.) VM
rendelet 1. melléklete szerint Kaposvár nitrát érzékeny területű település. A talajerő-utánpótlásnál így is figyelembe
kell venni a település adottságait az állattartó telepek üzemeltetése során, illetve be kell tartani a vizek
mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a 27/2006. (II. 7.)
Kormányrendelet előírásait és az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben rögzített „helyes mezőgazdasági gyakorlat”
szabályait.
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3.4.9. A levegőminőség védelme
Kaposvár nem tartozik az ország szennyezett levegőjű városai közé. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy
nincsennek helyi konfliktusok a környezeti levegő állapotából adódóan a város egyes területein, elsősorban fűtési, és
a kültéri égetési kibocsátásokra vonatkoztatva. A forgalmas utaktól távolabb jobb a levegő minősége, a forgalmas
utak mellett néhány szennyezőanyag tekintetében jelentősebb a környezeti levegő terhelése.
A lakossági eredetű légszennyezést gyakorlatilag a fűtésből eredő szennyezőanyag kibocsátás jelent. A fajlagos
értékek alapján szorgalmazni kell a földgázrendszer fenntartását és a megújuló energiahordozók igénybevételét. Az
energia árak növekedése miatt jellemzően ismételten a vegyes tüzelés került előtérbe, amely nagyobb porterhelést
eredményez.
Kaposváron a levegő minőségének alakulásában jelentős szerepet játszik a közlekedés, mivel a városon keresztül
haladnak a 61. és 67. számú főutak. A közlekedés szennyező hatását nagymértékben mérsékelte a várost kikerülő
körgyűrű megépítése. Kedvező hatással bír a tömegközlekedési eszközök folyamatos cseréje, fejlesztése.
A módosítással érintett területeken jelentős ipari eredetű pont-, illetve diffúz forrás jelenleg nem található.
Összességében megállapítható, hogy a módosítással érintett terület levegőminősége nem kifogásolható és így
alkalmas a tervezett módosítások megvalósítására.

3.4.10. Hulladékgazdálkodás
A talajra- és vizekre veszélyt jelentő hulladékok szelektív gyűjtése, hasznosítása és ártalmatlanítása is megoldott a
városban a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Kaposvári Inert Hulladékkezelő és Szolgáltató Zrt.
közreműködésével. Megoldott a házhoz menő szeletív hulladékok gyűjtése is.
A módosítással érintett területeken megoldott, illetve megoldható a közszolgáltatás keretei között a hulladékok
gyűjtése és elszállítása. Az érintett területeken nem található felhagyott, ártalmatlanítást igénylő hulladék. A
hulladékról szóló CLXXXV. Törvény szerint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv koncepciójához
való illeszkedés feltételei teljes körűen biztosított.

3.4.11. Zaj elleni védelem
A Kaposvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek „M23/2021-OTÉK” módosítása 1.-8., illetve 12.-13.
számú módosításai zajvédelmi szempontból nem releváns kezdeményezések. A fejlesztési területek 9., 10. és 11.
számú módosításai zajvédelmi szempontú környezeti értékelése során a következő előírások figyelembevétele
szükséges:
• 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
• 27/2008. (XII. 3.) KvVM- EüM. együttes rendelet a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
• 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
• MSz 18150/1. sz. "A környezeti zaj vizsgálata és értékelése." című szabvány.
• 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének
részletes szabályairól
Az üzemi, szolgáltató létesítmények környezetében megengedett zajterhelési határértékeket a többször módosított
27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM – EüM együttes rendelet (a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról) 1. sz. melléklete az alábbiak szerint határozza meg:
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Sorszám
1
2.
3.
4.
5.

Zajtól védendő terület
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű),
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a
zöldterület
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
Gazdasági terület

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre
(dB)
nappal
éjjel
06-22 óra
22-06 óra
45
35
50

40

55
60

45
50

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken

Sor- Zajtól
szám terület

1.

2.

3.

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* (dB)
az országos közúthálózatba az országos közúthálózatba tartozó
tartozó mellékutaktól, a gyorsforgalmi utaktól és főutaktól,
települési
önkormányzat a
települési
önkormányzat
tulajdonában
lévő tulajdonában
lévő
belterületi
gyűjtőutaktól és külterületi gyorsforgalmi utaktól, belterületi
közutaktól,
a
vasúti elsőrendű főutaktól és belterületi
mellékvonaltól
és másodrendű
főutaktól,
pályaudvarától,
a az autóbusz-pályaudvartól, a vasúti
repülőtértől, illetve a nem fővonaltól és pályaudvarától, a
nyilvános
felés repülőtértől,
illetve
a
nem
leszállóhelyektől**származó nyilvános
felés
zajra
leszállóhelytől*** származó zajra

kiszolgáló
úttól,
lakóúttól
védendő származó
zajra

Üdülőterület,
különleges területek
közül az
egészségügyi terület
Lakóterület
(kisvárosias,
kertvárosias,
falusias, telepszerű
beépítésű),
különleges területek
közül az oktatási
létesítmények
területei, és a
temetők, a
zöldterület
Lakóterület
(nagyvárosias
beépítésű), a vegyes

nappal
06–22
óra

éjjel
22–
06
óra

nappal
06–22 óra

éjjel
22–06 óra

nappal
06–22 óra

éjjel
22–06 óra

50

40

55

45

60

50

55

45

60

50

65

55

60

50

65

55

65

55

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2021. OKTÓBER

55

4.

terület
Gazdasági terület

65

55

65

55

65

55

A fejlesztési területek 9. számú módosítása
Kaposvár, 610 főút belterületi szakasza mentén, a főút és a Hársalja utca által közrefogott ingatlanok
területfelhasználásának módosítása a 610. főút – Hársalja utca – 6268/64 hrsz. alatti útterület által határolt tömböt
érintően. A vizsgált terület Kaposvár Ny-i részén, a 610. számú országút és a Hársalja utca között fekszik. Jelenlegi
besorolása gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató (Gksz/9) zóna. Zajvédelmi szempontból több nem azonos
megítélésű – közlekedési és üzemi - zajforrás hatásával terhelt a terület.
Üzemi zajok tekintetében a vizsgált területtől É-irányban a Hársalja utcától gazdasági területen üzemi létesítmények
találhatók. Az elmúlt évek fejlesztései során a vizsgált terület szomszédságában (Hársalja utca É-i oldalán) a
Luckympex Kft. végzett és jelenleg is tervez üzemi fejlesztéseket. A jelenlegi általános zajhelyzet megítéléséhez
felhasználtuk a Luckympex Kft. tervezett fejlesztéséhez készült saját környezeti zajvizsgálataink eredményeit. Az
üzemi zajok hatása a vizsgált terület ÉNy-i határán (hrsz:6268/65) határérték túllépést nem okoznak. A terület
háttérterhelése az Aranyhárs utcában, a nappali órákban L95=44 dBA, éjjel L95=34 dBA. Ez nem tartalmazza a közúti
és vasúti közlekedés hatását.
Közlekedési zajok tekintetében a területtől D-re, helyezkedik el a 610. j. főút jelenleg külterületi szakasza, ahol nincs
sebesség korlátozás. Ez zajvédelmi szempontból nem kedvező tényező. Az út tengelyvonalának távolsága a terület
D-DNy-i telekhatárától 10-15 m. A gazdasági zónába tartozó telephelyek megközelítése a Kőhárs utcán keresztül
történik. A Kőhárs utca a vizsgált terület ÉNy-i részén csatlakozik a 610 j. úthoz. A üzemi létesítmények között
hulladékgyűjtő telephely és ipari telephelyek üzemeléséhez kapcsolódó közúti forgalom hatását is figyelembe kell
venni a vizsgált területen. A vizsgált terület K-i oldalán is egy forgalmas csomópont található. A 610 j. út - Mátyás
király utca – Hársalja utca - Kanizsai utca csomópont a Hársalja utcától és Kanizsai utcától É-re levő területek közúti
kapcsolatát biztosítja a 610 j. út irányában. A közúttal közel párhuzamosan attól D-re, a húzódik a 41. számú
(villamosított) vasútvonal. A sínek hegesztett kötésűek. Az átsorolandó területtől DK-re eső közúti átjáró karos
sorompóval védett; itt nem kötelező a mozdonyvezetőknek figyelmeztető hangjelzést adniuk. Mindezek a kibocsátott
vasúti zaj szempontjából kedvező tényezők.
A közúti és a vasúti közlekedés önálló hatásának a meghatározása
Vasúti közlekedés zajhatása: a vizsgált terület D-DNy-i határától 70-120 m-re húzódik a 41. számú (villamosított)
vasútvonal. A sínek hegesztett kötésűek. Az átsorolandó területtől DK-re eső közúti átjáró karos sorompóval védett; itt
nem kötelező a mozdonyvezetőknek figyelmeztető hangjelzést adniuk. Mindezek a kibocsátott vasúti zaj
szempontjából kedvező tényezők. Forgalmi adatok Kaposvár vasútállomás tájékoztatása szerint:
• Személy (gyors): nappal 6-22-ig 3 szerelvény, éjjel 22-06-ig 3 szerelvény. Sebesség: 80 km/h Szerelvényhossz:
120 m
• Személy : nappal 6-22-ig 16 szerelvény, éjjel 22-06-ig 3 szerelvény. Sebesség: 70 km/h Szerelvényhossz: 120m
• Teher : nappal 6-22-ig 16 szerelvény, éjjel 22-06-ig 9 szerelvény. Sebesség: 60 km/h Szerelvényhossz: 400 m
A számítás a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 7. számú melléklete szerint történt.
Számítási eredmény:
Referencia távolságban várható zajterhelés:
A tervezési terület határán várható zajterhelés:
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nappal LAeq(25)=59 dB,
nappal: LAeq(70-120)=47-44 dB,

éjjel LAeq(25)=56 dB.
éjjel LAeq(25)=44-41 dB.
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Közúti közlekedés zajhatása: a területtől D-re m-re, helyezkedik el a 610. j. főút jelenleg külterületi szakasza, ahol
nincs sebesség korlátozás. Az út forgalmi adatait az Országos Közutak Keresztmetszeti forgalma 2020 kiadvány
forgalomszámlálási adatai és az érvényes forgalom fejlődési viszonyszámok felhasználásával határoztuk meg 2021.
évre.
Napi forgalom (jármű/db)
Személy
gépkocsi

Kisteher
gépkocsi

Egyes
autóbusz

Csuklós
autóbusz

Közepesen
nehéz
tehergépkocsi

10 844

1 905

174

7

12

13425

2359

165

7

42

Nehéz
tehergépkocsi

2021
111
2036
166

Pótkocsis
tehergépkocsi

Nyerges
szerelvény

Speciális
jármű

Motor
kerékpár

Lassú
jármű

14

23

1

193

30

20

31

1

202

30

A számítás a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. számú melléklete szerint történt.
Számítási eredmény:
Referencia távolságban:
Időszak

2021
LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB

2036
Időszak

LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB

Napközben

74,1

Napközben

74,9

Este
Éjjel
Nappal
Egész nap, (LDEN)

71,9
65,7
73,7
75,2

Este
Éjjel
Nappal
Egész nap, (LDEN)

72,8
66,6
74,5
76,1

Számítási eredmény:
Vizsgált terület határán: 2021
10 m-re
Időszak
LAeqj(10) , dB
Napközben
74,0
Este
71,8
Éjjel
65,6
Nappal
73,6
Egész nap, (LDEN)
75,2
Vizsgált terület határán:2036
1
0 m-re
Időszak
LAeqj(10) , dB
Napközben
74,8
Este
72,7
Éjjel
66,6
Nappal
74,4
Egész nap, (LDEN)
76,0
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Időszak
Napközben
Este
Éjjel
Nappal
Egész nap, (LDEN)

15 m-re
LAeqj(15) , dB
68,7
66,5
60,3
68,2
69,8

Időszak
Napközben
Este
Éjjel
Nappal
Egész nap, (LDEN)

15 m-re
LAeqj(15) , dB
69,5
67,3
61,2
69,0
70,7
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A fejlesztési területek 10. számú módosítása
Kaposvár, 0482 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználás módosítása a 61. számú főközlekedési út –
Guba S. utca – Toponári út – Kemping utca – 0483 hrsz. alatti közút által határolt tömbre vonatkozóan.
A Kaposvár, Új-Zaranypuszta 0482. hrsz. alatti baromfitelep területe Toponártól DNy-i irányban kb. 700 méterre,
Kaposvártól ÉK- irányba kb. 1,8 km-re lévő külterületi ingatlanon helyezkedik el. A tervezett pulykatelep a
0482,0481/29 és 0481/19 hrsz.-ú területek jelenleg „Vt-Sz/12" gazdasági terület ezen belül településközpontú vegyes
terület övezetbe tartoznak. A 0482 hrsz.-ú ingatanon korábban is állattartó tevékenység folyt, a Kaposvári
Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. sertéstelepként, raktárbázisként üzemeltette. A vizsgált telephely területét a hatályos
szabályozási terv szerint minden irányban Ee és Ev jelű erdő, illetve Má jelű mezőgazdasági terület határolja. A
mezőgazdasági terület mögött északkeleti irányban Kaposvár, Toponári városrész Lf jelű falusias lakóterülete (a telep
északkeleti szélső istállójától 870 m-re) és Vt jelű településközponti vegyes területe található, illetve keleti irányban Ke
jelű különleges területén az egyetem oktatási és egészségügyi épületei állnak (a telep délkeleti szélső istállójától 1010
m-re).
A tervezett pulykatelep előzetes környezeti vizsgálat során meghatározták a legközelebbi védett terület Toponári
városrész Lf zóna besorolású lakóterületén a háttérterhelést:
- LA95 A-hangnyomásszint értékek LA95nappal=30,9 dB, LA95éjjel=29,8 dB.
A vizsgálatok alapján megállapították, hogy a terület jelenlegi zajhelyzetét Toponár városrész közlekedési zaján kívül
elsősorban az általános természeti és települési zajok határozzák meg.
Az ingatlanon tervezett baromfinevelő telep létesítésének előzetes vizsgálati eljárása során a Somogy Megyei
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály
SO/TO/00012-21/2020. számon kiadott határozata szerint
•

•
•
•
•

a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció zajvédelmi munkarészének az építésre és bontásra vonatkozó
fejezetében rögzített technológia, illetve gépi berendezések működése melletti zajkibocsátás mértéke
várhatóan nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletében előírt
határértéket.
Az építés (bontás) során a legnagyobb zajkibocsátás a bontási munkák idején várható.
Az építéshez és bontáshoz kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátás várhatóan nem növeli
észrevehetően a közlekedési útvonal melletti területek zajterheltségét.
A tervezett baromfitelep üzemeléséből eredő zajkibocsátás mértéke – az előzetes számítások alapján - a
megengedett zajterhelési határértékeket nem haladja meg.
a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő területek, épületetek találhatók, ezért a
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: zajR.) 10. § (1) bekezdése alapján az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítását
kell kérnie – a tevékenység megkezdése előtt 60 nappal - a Kormányhivataltól.

A fejlesztési területek 11. számú módosítása
Kaposvár, 2106/5 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában a területfelhasználást érintően, a Fő utca – Kertalja utca –
Kisgáti utca – Blaha Lujza utca – Damjanich utca – Virág utca által határolt tömbre vonatkozóan. A telekösszevonás
után kialakuló teljes telephelyre vonatkozóan lesz érvényes a környezeti zajterhelési határérték. A meglevő
telephelyen üzemelő zajforrások és az 2106/5 hrsz-ra települő új zajforrások eredő hatását kell a későbbiekben
vizsgálni. Figyelembe kell venni, hogy a 2105 hrsz. alatti Cargill Magyarország Kft. tevékenységére vonatkozó
zajkibocsátási határértékeket. A telephely környezetében a következő szabályozási tervlap részleten látható zajtól
védett területeken - Vt, Lke - védett létesítmények (pl. lakóházak) találhatók.
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3.4.12. Épített környezet védelme
A településrendezési terv módosításai az épített környezet védendő elemeire nincsenek hatással.

3.4.13. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv,
illetve program nem valósulna meg;
A módosítások megvalósulásának hiányában
•
•

a terület jelenlegi szabályozási egységei, beépítési paraméterei, a településrendezési eszközök hibái
maradnak hatályban,
a tervezett célok csak részben, később vagy esetleg zöldmezős területen valósulhatnak meg.

3.5. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok
feltárása
Szám

Módosítás
megnevezése
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Hatótényező

Várható hatások

Hatás
jellege
+/-/Ø
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Szám

1.

Módosítás
megnevezése

Szent László utca északi
részénél a szabályozási
vonal javítása

2.

A KÉSZ 16. melléklet
aktualizálása

3.

A KÉSZ 15. melléklet
felülvizsgálata és
aktualizálása az építési
övezetek tekintetében

4.

Kaposvár, Állomás utca
0553/22 hrsz.: alatti
ingatlan területfelhasználásának
módosítása

5.

Kaposvár, Berkenye utca
szabályozási
szélességének
módosítása

6.

MÁV kezelésében álló
9280/9 és 9280/11 hrsz.
alatti ingatlanok használat
szerinti területfelhasználásának
módosítása

7.

Kaposvár, tömegközlekedési bázisterület
szabályozási tervi
elemeinek felülvizsgálata
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Hatótényező

Várható hatások

Hatás
jellege
+/-/Ø

Az ingatlanoknál a módosítás
építésjogi következményekkel
nem jár, a településszerkezeti és
belterületi szabályozási tervek
módosítása azonban indokolt.

Az Lke-O/3 övezet
előírásaiban és a
lakóövezeteket kiszolgáló
út szélességében változás
nem történik, a nyomvonal
módosul.

Ø

Biztosított lesz a
városközpont közelében a
turista buszok parkolása, a
9073/2 hrsz-on megszűnik
az ideiglenes építmények
elhelyezése.

Ø

Környezetvédelmi
szempontból előnyös a
megújuló energiaforrások
létesítése, az új övezetek
rögzítése javít a
szabályozottságon.

+

Javul a szabályozottság,
környezethasználat
változás nem lesz

Ø

A kialakult állapot szerint
történik a szabályozás.

Ø

Megvalósulhat a MÁV
fejlesztése.

Ø

A MÁV védőtávolság és
kialakult telekhatárok
figyelembevételével
történik a szabályozás.

Ø

A város a 9073/2 hrsz. alatti
közlekedési területként
szabályozott ingatlant a jövőben
turista buszok parkolására kívánja
használni. A rendezvény sátrak
elhelyezését biztosító ideiglenes
hasznosításra nem lesz
lehetőség.
A megújuló energiaforrás
(napelem) műtárgyának létesítési
feltételeit szabályozza az egyes
övezetekben/ építési
övezetekben. Aktualizálása, az új
övezetek bevezetése miatt
indokolt.
A jelenlegi útként szabályozott
visszamaradó telekrész a tőle
északra fekvő mezőgazdasági
területhez csatolva használható
lesz.
A Diófa és Berkenye utcák
burkolatépítési munkái miatt az
útterület szélesítésre került. A
kivitelezési munkák után készült
geodéziai munkarész értelmében
a szabályozási vonal korrekciója
szükséges.
A MÁV által tervezett fejlesztési
elképzelések érintik a
kezelésükben álló ingatlanokat
ezért az országos közforgalmú
vasutak, vasúti létesítmények, és
egyéb kapcsolódó közlekedési
pályák részére kijelölt területhez
(KÖk) szükséges csatolni.
A Ktb övezet szabályozása
kikerült a KÉSZ-ből. A módosítás
keretében a parkoló szabályozási
háttérének megteremtése a cél.
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Szám

Módosítás
megnevezése

Hatótényező

8

Kaposvár, Raktár utca
020/5 hrsz. alatti ingatlan
és környezetének
módosítása a Raktár utca
– 017/2 hrsz. és 0564/2
hrsz. alatti árak – 61 főút –
fonyódi vasútvonal által
határolt tömböt érintően

A 020/5 hrsz.-ú ingatlan véderdő
(Ev/2) övezeti besorolása
kereskedelmi, szolgáltató terület
(Gksz) övezetre módosul, ezáltal
új beépítésre szánt területet kerül
kijelölésre egy korábban
megkezdett beruházási szándék
végleges megvalósulásának
biztosítása érdekében

Várható hatások
A település biológiai
aktivitás értékének
szintentartása érdekében
visszapótlást a 0481/29
hrsz-ú ingatlanon
valósulna meg, melynek
részleteit a 10. számú
módosítási pont
tartalmazza.

9.

Kaposvár, 610 főút
belterületi szakasza
mentén, a főút és a
Hársalja utca által
közrefogott ingatlanok
területfelhasználásának
módosítása a 610. főút –
Hársalja utca – 6268/64
hrsz. alatti útterület által
határolt tömböt érintően

A 6268/65, 6268/66, 6268/67,
6268/69, 6268/70 hrsz. alatti
ingatlanok kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület
(Gksz/9) övezeti besorolásból
kisvárosias lakóterület (Lk-sz/6)
övezetre módosul.

Beépítési %, minimális
telekméret,
építménymagasság
csökken, minimális
zöldfelület nő. Az övezet
déli, keleti és nyugati
határa mentén fennmarad
a beültetési kötelezettség.
A forgalmas 610. számú
főút és a vasút zajhatásit
mérlegelő intézkedések
(ültetési kötelezettség,
méretezett zajvédő kerítés)
mellett valósítható meg.

10.

Kaposvár, 0482 hrsz. alatti
ingatlan vonatkozásában a
területfelhasználás
módosítása a 61. számú
főközlekedési út – Guba s.
utca – Toponári út –
Kemping utca – 0483 hrsz.
alatti közút által határolt
tömbben

A 0482 hrsz. településközponti
vegyes terület (Vt) övezeti
besorolásból mezőgazdasági
telephely (Gmt) övezetre
módosul. A 0481/19 hrsz-ú Vtként jelölt rész és a 0481/20 Ev/2
jelölésű területek besorolása Gmt
övezetre módosul. A 0481/29
hrsz-ú ingatlan Vt ként jelölt része
Ev/2 besorolást kap.

Az állattartó telep
működési feltételeit,
környezetvédelmi
hatásai, terhelése
határozza meg, ami az
engedélyekben
szabályozott.
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Hatás
jellege
+/-/Ø

_

_

Ø
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Szám

Módosítás
megnevezése

Hatótényező

Várható hatások

Hatás
jellege
+/-/Ø

11.

Beépítési %, minimális
telekméret,
építménymagasság nő,
2105 és 2106/5 hrsz.
Kaposvár, 2106/5 hrsz
minimális zöldfelület
telekösszevonás érdekében
alatti ingatlan
csökken. A telephely
történik a területfelhasználás
vonatkozásában, a
zajforrásaiban történő
egységesítése. 2106/5 hrsz.
területfelhasználást
változások esetén felül
érintően, a Fő utca –
településközponti vegyes
Kertalja utca – Blaha Lujza terület (Vt) övezeti besorolásból kell vizsgálni a telephely
hatásterületének
utca – Damjanich utca –
kereskedelmi, szolgáltató
nagyságát és ha változik
Virág utca által határolt
terület (Gksz) övezetre
a hatásterület, akkor
tömbre vonatkozóan
módosul.
módosítani szükséges a
zajkibocsátási határérték
határozatot.

_

12.

Kaposvár, 2291/12 hrsz.
alatti ingatlan
vonatkozásában a
területfelhasználást
érintően, az árpád utca –
Guba S. utca - Jászai M.
utca – Rege utca – Kós
Károly utca – Álmos vezér
utca – Előd vezér utca –
Ond vezér utca által
határolt tömbre
vonatkozóan

-

A 2291/12 hrsz.-ú ingatlan keleti
részének (KÖu-TK) övezeti
besorolása központi vegyes
terület (Vk) övezetre módosul,
ezáltal új beépítésre szánt
területet kerül kijelölésre.

Területhasználat rendezés
a kialakult állapotnak
megfelelően. A település
biológiai aktivitás
értékének szintentartása
érdekében visszapótlást a
0481/29 hrsz-ú ingatlanon
valósulna meg, melynek
részleteit a 10. számú
módosítási pont
tartalmazza.

3.5.1. Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen előidézését
kiváltó okok
A következő hatótényezők nevesíthetőek a tervezett módosítások kapcsán:
• új épületek, építmények területfoglalásának aránya nő,
• a korábbi állattartó telep korszerű feltételek mellett történő üzemeltetése,
• beépítésre szánt területek növekedése.

3.5.2. Társadalmi, gazdasági folyamatokat kiváltó, ösztönöző módosítások, amelyek közvetett
módon környezeti következménnyel járhatnak
A fejlesztési célok elsősorban Kaposvár településrendezési eszközei pontosítását, javítását tűzte ki célul. A
területhasználatok felülvizsgálatakor határozott cél a lakosság és a munkahelyek megtartása, illetve a munkahelyek
számának növelése. A lakóterületek növelése és a gazdasági területek rendezése a céloknak megfelelő intézkedés.
A változtatás során a város közigazgatási területén belül új beépítésre szánt területek az útkorrekció során kerülnek
kijelölésre.
A környezeti alapállapot és a fejlesztési elképzelések, programok alapján a település-szerkezeti és szabályozási terv
kialakításával várható környezeti hatások a követelményeknek megfelelően a környezeti elemek rendszerei szerint,
és a környezeti hatások figyelembevételével értékelhető.
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3.6. A terv, illetve program megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti
következmények előrejelzése
Értékelési szempont

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12. Visszapótlás.

Levegő

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1

0

0

+1

Víz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

Földtani természeti értékekre
gyakorolt hatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Talaj

0

0

0

+1

0

0

0

-1

0

-1

0

0

+1

Zaj, rezgés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

Élővilág, ökológiai rendszerek,
biológiai sokféleség

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

+1

Táj

0

0

+1

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

+1

Beépítés intenzitása, sűrűsége

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

+1

-1

0

Zöldfelületi ellátottság

0

0

0

0

0

0

0

-1

+1

0

0

-1

+1

Hagyományokhoz illeszkedés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A környezet terheltség
változása
A területhasználat által kiváltott
környezetterhelés és
hatásterülete
Környezetbiztonság
+2
+1
0
-1
-2
!

igen kedvező környezeti hatás, változás
kedvező környezeti hatás, változás
nincs jelentősebb pozitív vagy negatív hatása az adott értékelési szempont alapján
kismértékű kedvezőtlen környezeti hatás, változás
nem megfelelő vagy jelentősebb negatív hatást idéz elő
a rendelkezésre álló információk alapján a hatás nem előjelezhető

A részletes értékelésből levont következtetések
•
•
•

A települési környezet elemei közül várhatóan kismértékben növekszik a beépítés intenzitása, de ez a
változás a hagyományos településképben és a helyi közösség társadalmi, gazdasági viszonyaiban nem
okoz negatív változást.
A települési képhez tartozó zöldfelületi ellátottság aránya a településen várhatóan összességében nem
csökken.
A természeti környezet, az élővilág előreláthatóan nem sérül.
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•

A környezetterhelés a környezeti elemek és a természeti környezet tekintetében jelentős negatív hatás nem,
vagy igen kevés esetben valószínűsíthető. A levegő, a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek nem sérülnek. A
környezeti elemek tekintetében jelentős változás nem nevezhető jelentősnek.

Azon tényezők azonosítása, melyek környezeti szempontból negatív hatást gyakorolnak, ill. valamilyen intézkedést
igényel a negatív hatás csökkentése
•
•
•
•

•

Levegő szempontjából a 610. számú főút térségében való lakóterület kijelölés esetén a közlekedési eredetű
terhelés várható, azonban az átszellőzés és a növények telepítése mérsékelheti a lakóházak közvetlen
terhelését.
Levegő terhelés szempontjából időszakosan (állatállomány csere) bűzterhelés várható, amely az
állategészségügyi szabályok betartása esetén csak egy-két napra tehető időszakot jelent.
Környezeti zaj tekintetében a a 610. számú főút térségében való lakóterület kijelölés esetén a közlekedési
eredetű terhelés várható tervezett lakóházaknál, amely zajárnyékoló létesítmény (pl.: méretezett zajvédelmi
kerítés) kialakításával ellensúlyozható.
A Cargill Zrt. tervezett fejlesztése során a zajforrásokban történő változások során felül kell vizsgálni a
telephely hatásterületének nagyságát és abban az esetben, ha változik a hatásterület, akkor módosítani
szükséges a zajkibocsátási határérték határozatot. A módosított határértékek teljesülését kell ellenőrizni a
létesítések során.
Az új épületek megjelenése esetén az épületeket koncentráltan lehet csak elhelyezni, mely lehetőséget ad a
közművek, így a szennyvízcsatorna bekötésére is.

A környezeti következmények alapján a terv értékelése – különös tekintettel az emberek egészségi állapotában,
valamint társadalmi, gazdasági helyzetében, életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben
várhatóan fellépő változásokra:
A településrendezési eszközökben szereplő módosítás negatív hatást nem gyakorol a társadalmi-gazdasági
viszonyokra, az emberek egészségére. A módosítás okozta változások a helyi munkalehetőségek, és a lakosság
megtartása tekintetében pozitív változásokat is elindíthatnak.
A megjelenő épületek építészeti arculatát az elfogadott településképi arculati rendelet szabályozza, mely a
hagyományőrző kinézetet írja elő e területre is.
A módosításokról a következő általános megállapítások tehetők:
• A környezeti értékelés során az értékelhető, hogy a tervmódosítás mire ad lehetőséget a jelenleg hatályos
településrendezési eszközökhöz képest.
• A településrendezési eszközökben szereplő módosítás nem okoz jelentős többlet környezeti igénybevételt
• A településrendezési terv módosításai nem tartalmaznak a környezeti elemekre jelentős fokozott terhelést
okozó tevékenységeket, terület-felhasználásokat.
A legfontosabb változás, hogy az érintett területeken lehetővé válik az OTÉK szerinti beépítés, ami intenzívebb
területfelhasználással jár. Közvetlen hatásként az érintett területeken kismértékű levegő és zajterhelés növekedés
várható, illetve a biológiai aktivitás helyileg csökken, a földmunkákkal bolygatott felületeken gyomnövényzet átmeneti
megjelenése lehetséges. A hatások elsősorban lokálisak, a beavatkozás közvetlen helyszínét érintik. A beépítésre
tervezett területeken az épület és a szükséges infrastruktúra zajgátlását, valamint a tájbaillesztését és a
csapadékvizek elvezetését kell elősegíteni.
A tervezett módosítások
• a környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeit, feltételeit nem gyengítik vagy
korlátozzák,
• a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérést nem
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•
•
•

indukálnak,
a táj eltartó képességéhez alkalmazkodó helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási
hagyományokat nem gyengítik,
a természeti erőforrások megújulását nem korlátozzák,
nem igénylik nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatát vagy a helyi természeti
erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítását.

3.6.3. Talaj és vizek védelme
Teljesül a termőfölddel történő takarékos bánásmód elve, mivel a fejlesztési, rendezési szándékok a ténylegesen
felmerült igényekhez igazodva kerültek meghatározásra.
A településrendezési eszközök módosításai során az egészséges ivóvíz ellátás megoldható. A keletkező
szennyvizek, használt vizek közmű csatornahálózatra való kötéssel kivezethetők az ingatlanokról. Az építmények
létesítése során kiépíthető a csapadékvizek befogadóba való akadálytalan elvezetése. A fejlesztési területeket be kell
vonni a közszolgáltatásokba.
A lakóterületi és gazdasági fejlesztések esetében juthatnak különféle szennyeződések a talajba, élővizekbe. A
szennyeződések terjedését minden lehetséges műszaki eszközzel meg kell akadályozni. A tervezett módosítások
megvalósítását követően, azok üzemelése során a talajra, a felszíni- és felszín alatti vizekre kockázatot jelentő
tevékenységet nem végeznek.
Az ismételten mezőgazdasági, állattartó létesítményt hasznosítani kívánt telephely, kiaknázza az egyetemmel és a
mezőgazdasági szakközépiskolával közös gyakorlati-oktatási együttműködés lehetőségét. Az üzemelés során be kell
tartani a „jó mezőgazdasági gyakorlat” szabályait. Az üzemszerű működésből eredendően a földtani közeg
veszélyeztetése, szennyezése nem valószínűsíthető.
Megállapítható, hogy a tervezett fejlesztések megvalósítását szolgáló településrendezési eszközök módosítása talajés vízvédelmi érdekeket nem sért. A módosításnak talaj- és vízvédelmi akadálya nincs.

3.6.4. A levegőminőség védelme
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet előírásai rendelkeznek.
A levegőterheltségi szint határértékeit és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a
71/2012. (VII.16.) VM rendelet által módosított 4/2011.(I.14.) VM rendelet határozza meg, melynek egészségügyi
határértékeit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Az 1.-8. és a 12.-13. számú módosítások jelentős környezethasználat változásokkal nem járnak. Levegőtisztaságvédelmi szempontból a pontosítások, javítások érdekében eszközölt módosítások nem relevánsak, az általános
követelmények betartása esetén nem kifogásolhatók az indítványok.
A 9. számú módosítás Kaposvár, 610 főút belterületi szakasza mentén, a főút és a Hársalja utca által közrefogott
ingatlanok területfelhasználásának módosítása a 610. főút – Hársalja utca – 6268/64 hrsz. alatti útterület által határolt
tömböt érintően. A vizsgált terület Kaposvár Ny-i részén, a 610. számú országút és a Hársalja utca között fekszik. A
lakóterületi övezetbe való sorolás esetén a védett lakóházak közelében a közlekedési eredetű légszennyezőanyag
terhelés jelentkezik. A zöldfelületek intenzív (háromszintes) kialakításával javítható a levegő minősége a
lakóházaknál.
A 10. számú módosítás a rendeltetés építési szabályozással történő összhangjának, illetve az állattartó telep
működés építésjogi feltételei megteremtése a cél. A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
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Főosztály Környezetvédelmi Osztály a barofinevelő telep létesítésére készített előzetes vizsgálata alapján SO/TO/
00012-21/2020. számú határozatában értékelte a várható légszennyezőanyag terhelését is a következők szerint:
•
•
•
•
•
•

A baromfitelep meghatározó légszennyező anyaga az ammónium.
A baromfinevelő telep kialakítása sem bontási, sem építési munkával nem jár együtt, ezért ebből eredő
légszennyező anyag kibocsátással nem kell számolni.
Bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem létesül.
A baromfitelepen 19 db állattartó épület helyezkedik el, melyek diffúz forrásnak tekintendők. Ezek
hatásterülete 230 m.
A telepen trágyatárolás csak az állattartó épületekben lesz, szerviz időszakban a trágyát az istállókból
pótkocsira helyezik és a telepről elszállítják.
A jogszabályban meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettség várhatóan
nem alakul ki.

Az eljárás keretében a Kormányhivatal az előzetes vizsgálat megállapításai alapján a tervezett tevékenység várható
környezeti hatásait nem ítélte jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek.
A 11. számú módosítás telekösszevonást követő fejlesztései esetén engedélyeztetni kell a légszennyező pont és
diffúz források létesítését és működését.
Összességében a településrendezési eszközök módosítása levegőtisztaság-védelmi érdeket nem sért.

3.6.5. Hulladékgazdálkodás
A módosítások jelentős hulladékmennyiség keletkezését nem indukálják. A tervezett módosítások során létrejövő
vagy bővülő övezetek a közszolgáltatásba bevonhatóak. A környezettudatos nevelés keretében megvalósítható a
keletkező hulladékok szelektív gyűjtése. A gazdasági fejlesztések során ki kell alakítani a munkahelyi-, vagy üzemi
gyűjtőhelyeket, ahol a hulladékok egymástól elkülönítetten gyűjthetők és tárolható a kiszállításukig.
Az általános követelmények maradéktalan
hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

betartásával

a

településrendezési

eszközök

módosítása

3.6.6. Zaj elleni védelem
A Kaposvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek „M23/2021-OTÉK” módosítása 1.-8., illetve 12.
számú módosításai zajvédelmi szempontból nem releváns kezdeményezések.
A fejlesztési területek 9., 10. és 11. számú módosításai zajvédelmi szempontú környezeti értékelése során a
következők figyelembevétele szükséges.
A 9. számú módosítás: „A 610. számú főközlekedési út nyugati városba vezető szakaszát északról határoló terület
lakóterületté történő átminősítését kezdeményezték a tulajdonosok. Az út menti, régóta beépítettlen terület, jelenleg
gazdasági (Gksz) területfelhasználási besorolással bír. A terület hasznosítása a kialakult és már nagyrész beépült
lakóutcák szempontjából kedvezőbb lenne a lakófunkció, a forgalmas 610. számú főút és a vasút zajhatásit mérlegelő
kellő intézkedések (déli oldalon ültetési kötelezettség) mellett.” A vizsgált terület Kaposvár Ny-i részén, a 610. számú
országút és a Hársalja utca között fekszik. Jelenlegi besorolása gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató (Gksz/9) zóna.
Zajvédelmi szempontból több nem azonos megítélésű – közlekedési és üzemi - zajforrás hatásával terhelt a terület.
Üzemi zajok tekintetében a vizsgált területtől É-irányban a Hársalja utcától gazdasági területen üzemi létesítmények
találhatók. Az elmúlt évek fejlesztései során a vizsgált terület szomszédságában (Hársalja utca É-i oldalán) a
Luckympex Kft. végzett és jelenleg is tervez üzemi fejlesztéseket. A jelenlegi általános zajhelyzet megítéléséhez
felhasználtuk a Luckympex Kft. tervezett fejlesztéséhez készült saját környezeti zajvizsgálataink eredményeit. Az
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üzemi zajok hatása a vizsgált terület ÉNy-i határán (hrsz:6268/65) határérték túllépést nem okoznak. A terület
háttérterhelése az Aranyhárs utcában, a nappali órákban L95=44 dBA, éjjel L95=34 dBA. Ez nem tartalmazza a közúti
és vasúti közlekedés hatását.
Közlekedési zajok tekintetében a területtől D-re, helyezkedik el a 610. j. főút jelenleg külterületi szakasza, ahol nincs
sebesség korlátozás. Ez zajvédelmi szempontból nem kedvező tényező. Az út tengelyvonalának távolsága a terület
D-DNy-i telekhatárától 10-15 m. A gazdasági zónába tartozó telephelyek megközelítése a Kőhárs utcán keresztül
történik. A Kőhárs utca a vizsgált terület ÉNy-i részén csatlakozik a 610 j. úthoz. A üzemi létesítmények között
hulladékgyűjtő telephely és ipari telephelyek üzemeléséhez kapcsolódó közúti forgalom hatását is figyelembe kell
venni a vizsgált területen. A vizsgált terület K-i oldalán is egy forgalmas csomópont található. A 610 j. út - Mátyás
király utca – Hársalja utca - Kanizsai utca csomópont a Hársalja utcától és Kanizsai utcától É-re levő területek közúti
kapcsolatát biztosítja a 610 j. út irányában.
A közúttal közel párhuzamosan attól D-re, a húzódik a 41. számú (villamosított) vasútvonal. A sínek hegesztett
kötésűek. Az átsorolandó területtől DK-re eső közúti átjáró karos sorompóval védett; itt nem kötelező a
mozdonyvezetőknek figyelmeztető hangjelzést adniuk. Mindezek a kibocsátott vasúti zaj szempontjából kedvező
tényezők.
A 3.4.11. fejezetben meghatároztuk a közúti és a vasúti közlekedés önálló hatását. Összességében elmondható,
hogy a terület háttérterhelését a közlekedési zajok ezen belül a 610 j. út közúti forgalma határozza meg. A vizsgált
terület D-DNy-i határán nem teljesülnek az új utakra vonatkozó határértékek nappal 65 dB, éjjel 55 dB. A 610. j. út
nem új út ezért a határértékek nem alkalmazhatók. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem szabályozásáról szóló
284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben a létesítéssel kapcsolatos zaj és rezgésvédelmi követelmények ide vonatkozó
előírása a következő: 9. § (2) A védendő területeket úgy kell kijelölni, hogy a külön jogszabály szerinti zajterhelési
határértékek teljesüljenek. A védendő épületet, helyiséget úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a külön
jogszabály szerinti belső téri zajterhelési határértékek a használatbavétel időpontjára teljesüljenek.
Tájékoztató jellegű számítások alapján kb. 30-35 távolságban kellene meghatározni a beépítési vonalat ahhoz, hogy
a határértékek teljesüljenek, a beépítési vonalra eső homlokzatra nyíló védett helyiségek nyílászárói előtt 2 m-re. A
közút forgalmi zajának csökkentése a vizsgált területen zajárnyékoló létesítmény építésével lehetséges. A
zajárnyékoló létesítmény tervezéséhez részletes vizsgálatok szükségesek.
A 10. számú módosítás: „A várost északról elkerülő 61. sz. főút (távlati M9) északi-keleti szakasza mentén
található, egykori mezőgazdasági üzemi terület (Gmt) az új településrendezési eszközök hatálybalépését követően
(2006), településközponti vegyes (Vt) területfelhasználásba került. A terület eredeti rendeltetésének megfelelő
használat évekig szünetelt. A közelmúltban történt tulajdonosváltást követően azonban ismételten mezőgazdasági,
állattartó telephelyként kívánják hasznosítani, kiaknázni az egyetemmel és a mezőgazdasági szakközépiskolával
közös gyakorlati-oktatási együttműködés lehetőségét. A rendeltetés építési szabályozással történő összhangjának,
illetve a működés építésjogi feltételeinek megteremtése miatt, tulajdonos kezdeményezte a településrendezési
eszközök módosítását.
A Kaposvár, Új-Zaranypuszta 0482. hrsz. alatti baromfitelep területe Toponártól DNy-i irányban kb. 700 méterre,
Kaposvártól ÉK- irányba kb. 1,8 km-re lévő külterületi ingatlanon helyezkedik el. A tervezett pulykatelep a 0482 hrsz.ú terület jelenleg „Vt-Sz/12" gazdasági terület ezen belül településközpontú vegyes terület övezetbe tartozik. Az
ingatanon korábban is állattartó tevékenység folyt, a Kaposvári Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. sertéstelepként,
raktárbázisként üzemeltette. A vizsgált telephely területét a hatályos szabályozási terv szerint minden irányban Ee és
Ev jelű erdő, illetve Má jelű mezőgazdasági terület határolja. A mezőgazdasági terület mögött északkeleti irányban
Kaposvár, Toponári városrész Lf jelű falusias lakóterülete (a telep északkeleti szélső istállójától 870 m-re) és Vt jelű
településközponti vegyes területe található, illetve keleti irányban Ke jelű különleges területén az egyetem oktatási és
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egészségügyi épületei állnak (a telep délkeleti szélső istállójától 1010 m-re). A tervezett pulykatelep előzetes
környezeti vizsgálat során meghatározták a legközelebbi védett terület Toponári városrész Lf zóna besorolású
lakóterületén a háttérterhelést:
- LA95 A-hangnyomásszint értékek:

LA95nappal=30,9 dB,

LA95éjjel=29,8 dB.

A vizsgálatok alapján megállapították, hogy a terület jelenlegi zajhelyzetét Toponár városrész közlekedési zaján kívül
elsősorban az általános természeti és települési zajok határozzák meg.
A megváltozó területfelhasználással újra induló állattartás várható környezeti zajhatásait számítással határozták meg
az előzetes vizsgálati dokumentációban. A vizsgálat az állattartó épületek szellőztető rendszereinek, mint nappal és
éjjel domináns zajforrásoknak a hatását vizsgálta részletesen.
Nappal LAM=34,5 dB, éjjel LAM=33,7 dB zajterhelést határoztak meg a legközelebb elhelyezkedő Toponári
lakóterületen.
Ezek alapján a zajvédelmi követelmények nappal 50 dB, éjjel 40 dB teljesülnek. Az előzetes vizsgálat megállapításai
alapján a baromfitelep közvetett hatása – a működéshez kapcsolódó közúti közlekedés növekedés – nem növeli meg
a szállítási útvonal jelenleg zajterhelését.
A 11. számú módosítás: „A Kaposvár, 2105 hrsz., „kivett malom” megnevezésű ingatlanon működő Cargill
Magyarország Zrt. a telephely északi részén lévő 2106/5 hrsz. alatti „kivett telephely” megnevezésű ingatlant
megvásárolta és a Kaposvár vasútállomásból kiágazó, Cargill Zrt. Kaposvár Nagymalom iparvasút átalakításával és
bővítésével a telephelyét fejleszteni kívánja. Ennek érdekében a külön helyrajziszám alatt álló ingatlanok
összevonása szükséges. A telekösszevonást a hatályos településrendezési eszközök nem teszik lehetővé, tekintve
az ingatlanok eltérő területfelhasználását. A 2105 hrsz alatti ingatlan kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe
sorolt (Gksz), míg a 2106/5 hrsz alatti ingatlan jelenleg településközponti vegyes (Vt) területbe sorolt.”
A telekösszevonás után kialakuló teljes telephelyre vonatkozóan lesz érvényes a környezeti zajterhelési határérték. A
meglevő telephelyen üzemelő zajforrások és az 2106/5 hrsz-ra települő új zajforrások eredő hatását kell a
későbbiekben vizsgálni. Figyelembe kell venni, hogy a 2105 hrsz. alatti Cargill Magyarország Kft. tevékenységére
vonatkozó zajkibocsátási határértékeket. A telephely környezetében a 3.4.11. fejezetben bemutatott szabályozási
tervlap részleten látható, hogy zajtól védett területeken - Vt, Lke - védett létesítmények (pl. lakóházak) találhatók. A
telephely zajforrásaiban történő változások esetén felül kell vizsgálni a telephely hatásterületének nagyságát és
abban az esetben, ha változik a hatásterület, akkor módosítatni szüksége a zajkibocsátási határérték határozatot.
Ebben az eljárásban igazolni kell a teljes telephelyre vonatkozó határértékek teljesülését.
A besorolás változása új zajforrás telepítésének lehetőségét eredményezi. Az új zajforrás hatását az előzőekben
ismertet szempontok szerin kell megvizsgálni. Biztosítani kell a szomszédos védett létesítmények zaj elleni védelmét,
a határértékek betartását. A védett létesítmények kis távolsága miatt szükségessé válhat zajárnyékoló létesítmény
építése. A követelmények betartása esetén a módosításoknak zajvédelmi akadálya nincs.

3.6.7. Épített környezet védelme
A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi törvény 24-27. §-ai szerint összefoglalóan a következők
rögzíthetők:
• A módosítással érintett területek fejlesztése a települési környezet minőségén javít
• A fejlesztési területeken a jelenleg folytatott és a tervezett tevékenységek sem igényelnek jelen ismeretek
szerint külön lehatárolandó védőterület kialakítását.
• A hatályos településrendezési eszközök és a módosítás realizálódása esetén is meghatározott a zöldterületi
követelmény rendszer.
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•

A környezetei értékelés szempontjai a tervezés során maximálisan figyelembe lettek véve.

Épített környezetvédelmi érdekeket nem sértenek a tervezet módosítások. A tervezett módosítások biztosítják az
épített környezet védelmét, arra jelentős környezeti hatást nem jelent.

3.7. A terv, illetve program és a változatok értékelése, a környezeti szempontból elfogadható
változatok meghatározása.
A meglévő környezetállapot és értékek védelmét a szabályozás biztosítja. A jelen tervben meghatározott módosítási
szándékok a környezet-állapot figyelembevételével kerültek meghatározásra, és környezeti szempontból
elfogadhatónak mondhatók. A módosítási javaslatok összeállításakor a racionális területhasználat, fenntarthatóság,
működtethetőség, hosszú távú célok érvényesülése voltak a legfőbb szempontok.

4. KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE, CSÖKKENTÉSÉRE VAGY
ELLENTÉTELEZÉSÉRE
VONATKOZÓ
INTÉZKEDÉSEK
KÖRNYEZETI
HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE
A terv a magasabb szintű környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével készült. A tervezett
szabályozás a települési humán infrastruktúra fejlesztését lehetővé teszi, megkönnyíti. A tervezett szabályozást
követő építési munkák során az adott lehetőségek keretein belül törekedni kell az érintett ingatlanok biológiai aktivitás
értéke csökkenésének és fakivágások kompenzálására.
A szükséges beavatkozásokat úgy kell megtervezni, hogy a meglevő zöldfelületek rovására a lehető legkisebb
beavatkozás történjen. A szabályozás következtében létrejövő új területhasználatok kivitelezésekor kiemelt figyelmet
kell fordítani a meglevő fás vegetáció megtartására, illetve a környező zöldfelületekhez való illeszkedésre. Az
önkormányzatnak és a tervezőknek élni kell a megfelelő fajösszetételű növényzet telepítésének a lehetőségével.
A tervezett módosítások zajvédelmi hatásai csökkentése érdekében a létesítmények tervezési fázisában
gondoskodni kell a környezetkímélő alacsony zajteljesítményű berendezések kiválasztásáról, ha szükséges
zajárnyékoló létesítményekkel zajcsökkentést megoldani. Ezek az intézkedések hatékony módon tudják biztosítani a
követelmények betartását.
A monitorozás célja a környezeti elemek állapotában történő időbeni változások kimutatása. Az állapotváltozások
kimutatásához, a környezeti hatások számszerű, pontos meghatározásához a terv készítésekor kevés adat állt
rendelkezésre. A jelen állapotban meglévő környezeti viszonyok a módosítás megengedte fejlesztés miatt nem
változik várhatóan. Jelentős forgalmat nem vonzanak a tervezett fejlesztések, így e tekintetben sem látszik
szükségesnek a folyamatos monitorozás.

5. JAVASLATOK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE, ELŐÍRÁSOKRA,
FELTÉTELEKRE
A módosítások megvalósulása során az alábbi műszaki intézkedésekkel kell törekedni az időszakos kedvezőtlen
hatások mérséklésére:
Általánosan:
• Növényalkalmazás során a növényzet árnyékoló, szigetelő és széltörő hatásának kihasználása, alacsony
gondozási igényre való tervezés.
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•
•
•
•

•

Javasolt az építkezés közben kitermelt al- és feltalaj helyben tartása, helyben hasznosítása, minimális
talajbolygatás, természetes talajjavító adalékok használata, víz számára áthatolhatatlan burkolatok
minimalizálása.
Az építés során környezetkímélő területhasználat szükséges, azaz a földtani közeg és a felszíni, illetve a
felszín alatti vízkészletek nem szennyezhetők.
A bolygatott talajfelszíneket a kivitelezés végeztével helyre kell állítani, el kell egyengetni, és gyepesíteni
szükséges. Meg kell akadályozni az invazív fajok terjedését.
Az építési munkákhoz kapcsolódó tevékenységek végzése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és
a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.
számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget, nem
okozhatnak.
A diffúz jellegű porkibocsátást a szállítás, földmunkák végzése során a lehető legkisebb mértékűre kell
csökkenteni műszaki intézkedésekkel (pl. locsolás).

Zajvédelmi szempontból:
• A tervezési fázisban zajvédelmi szakértő bevonásával tervezzék meg a gépészeti rendszereket, a
megközelítési útvonalakat.
• Az építési fázisokban válasszanak alacsony zajteljesítményű technológiát, gépeket. Abban az esetben, ha
technológia nem teszi lehetővé a zajos berendezések alkalmazását, akkor, ha szükséges zajárnyékoló
létesítményekkel kell a zajcsökkentést megoldani.
• Az üzemelés időszakában a gépészeti rendszerek üzemelésénél törekedjenek a rendellenes működésből
adódó zavaró zajhatások megelőzésre.

6. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
A Dr. Fazekas Sándorné vezető településtervező és az Arker Stúdió Építészeti Kft., Vadász Rudolf településtervező
irányításával állítja össze Kaposvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek „M23/2021-OTÉK”
jelzőszámú módosításához szükséges egyeztetési dokumentációt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint.
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 92/2020. (XII. 1.) önkormányzati határozat 4.a)-h) pontjaiban, a
46/2021.(II. 5.) önkormányzati határozat a), b) pontjaiban, valamint a 80/2021. (IV. 6) önkormányzati határozat a), b)
és c) pontjaiban döntött arról, hogy kezdeményezi a településrendezési eszközök módosítását.
A környezeti hatások értékelését a meglévő, a települési környezet minőségét, állapotát befolyásoló adottságok
feltárásával, elemzésével kezdtük. Rögzítettük környezeti elemenként, szakterületenként a követelményeket,
elvárásokat, melyek a környezethasználat minősítésén túl a szabályozási terv kialakítását és a helyi építési
szabályzat kereteit határozták meg, kiemelt tekintettel a módosítással érintett ingatlanok környezetében lakóterületek
zaj- és rezgés elleni védelmére. Összegeztük a területfejlesztés, területrendezés várható hatásait, a fejlesztési
irányokat.
A tervmódosítás települési környezetre gyakorolt hatása (a lokális környezeti alaphelyzet változásától eltekintve)
általában nem minősül jelentősnek. A módosítás gazdasági, társadalmi, település-, táj- és természetvédelmi hatásai
alacsony jelentőségűek, a település fejlődésében javító hatásúak. A változtatások lokálisan az adott települési
környezetben a megengedett mértékű, kockázatok nélküli környezetterhelésekkel valósíthatók meg és tarthatók fenn.
A környezeti vizsgálat, illetve a környezeti értékelés anyaga feltárta a várható környezeti hatások mértékét,
megalapozva ezzel a tervmódosítás megvalósításának jogszabályi és környezetvédelmi lehetőségét, feltételeit. A
környezeti vizsgálat a környezetvédelmi érdekeket szem előtt tartva megfelelőnek tartja a szerkezeti és szabályozási
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tervi célokat, azokat megfelelő részletességgel törekedett leírni és minősíteni. A várható hatások tekintetében
megoldhatatlan ellentmondásokat nem talált.
A terv összességében biztosítja a fenntartható fejlődés gazdasági, infrastrukturális, települési és társadalmi feltételeit.
Megfogalmazza a környezeti és a település területeivel való hatékony gazdálkodás eszközeit, céljait.
Összefoglalóan megállapítható, hogy Kaposvár településrendezési eszközeinek jelen módosítása segíti a
település fenntartható fejlődését, a kedvező környezeti helyzetének megtartását és hosszútávon biztosítja a
természet- és a környezet védelmét. A településrendezési eszközök módosítása nem veszélyezteti a
környezeti elemeket és a fejlesztések során biztosíthatók a jelentős környezeti hatótényezők elleni védelem.
A környezeti értékelés alapján a területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása elfogadásra
javasolt.
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ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
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HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KIVONATA
HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KIVONATOK:
1.

SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN

4. SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN
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5. SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN

6. SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN
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7. SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN

8. SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN
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9. SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN

10. SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN
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11. SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN

12. SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN
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VÁLTOZÁSOK
Kaposvár MJV. településrendezési eszközeinek 23. számú módosítása Kaposvár 6128/6, 6128/7, 6128/8, 6128/9,
6128/10, 6128/11, 6128/12, 6128/13, 6128/14, 6128/15, 6128/16, 6128/17, 6128/18, 0553/22, 10686/2, 10686/3,
9280/9, 9280/11, 9057, 9052/4, 9051/7, 020/5, 9343/1, 6268/65, 6268/66, 6268/67, 6268/69, 6268/70, 0482, 0481/29,
0481/19, 2106/5, 2291/12 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában érinti az alábbiak szerint:
1.

AZ 1. számú módosítási pontban a 6128/6, 6128/7, 6128/8, 6128/9, 6128/10, 6128/11, 6128/12, 6128/13,
6128/14, 6128/15, 6128/16, 6128/17, 6128/18 hrsz-ú ingatlanokat érintve a szabályozási vonal illesztési
javítása során a területfelhasználások az alábbiak szerint módosulnak:
-

A változtatás során a kertvárosias lakóterületbe sorolt ingatlanrészekből 1062,17 m2 nagyságú
terület területfelhasználása települési kiszolgáló utak területre módosul.
Lke→KÖu-TK

-

A változtatás során a települési kiszolgáló utak területbe sorolt ingatlanrészekből 1160,70 m2
nagyságú terület területfelhasználása kertvárosias lakóterületre módosul.
KÖu-TK→Lke

2.

A 2. számú módosítási pontban HÉSZ 16. számú mellékletének módosítása a 9073/2 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában a HÉSZ módosítása területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns.

3.

A 3. számú módosítási pontban a HÉSZ 15. számú mellékletének aktualizálása területfelhasználás
változást nem jelent. Nem releváns.

4.

A 4. számú módosítási pontban a 0553/22 hrsz-ú ingatlan közlekedési területbe sorolt részének
területfelhasználása módosul általános mezőgazdasági szántóterületre. A módosítás 4.475 m2 területet
érint.
KÖu→Má/sz

5.

Az 5. számú módosítási pontban a 10686/3 hrsz-ú ingatlan központi vegyes területbe sorolt egy részének
területfelhasználása módosul települési kiszolgáló utak területre. A módosítás 69 m2 területet érint.
Vk→ KÖu-TK

6.

A 6. számú módosítási pontban a 9280/9, 9280/11 hrsz-ú ingatlanok kereskedelmi, szolgáltató területbe
sorolt területfelhasználása módosul vasútterületre. A módosítás 3.823 m2 területet érint.
Gksz→KÖk

7.

A 7. számú módosítási pontban a 9057, 9052/4, 9051/7 hrsz-ú ingatlanok tömegközlekedési
bázisterületbe sorolt területfelhasználása az alábbiak szerint módosulnak:
-

A változtatás során a tömegközlekedési bázisterületbe sorolt ingatlanrészekből 2133,3 m2
nagyságú terület területfelhasználása közlekedési (parkoló) területre módosul.
Ktb→KÖu

-

A változtatás során a tömegközlekedési bázisterületbe sorolt ingatlanrészekből 41,7 nagyságú
terület területfelhasználása vasútterületre módosul.
Ktb→KÖk

8.

A 8. számú módosítási pontban a 020/5 hrsz-ú ingatlan véderdő területbe sorolt részének
területfelhasználása módosul kereskedelmi, szolgáltató területre. A módosítás 584 m2 területet érint.
Ev→Gksz

9.

A 9. számú módosítási pontban a 6268/65, 6268/66, 6268/67, 6268/69, 6268/70 hrsz-ú ingatlanok
kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolt területfelhasználása módosul kertvárosias lakóterületre. A
módosítás 15.945 m2 területet érint.
Gksz→Lke

10. A 10. számú módosítási pontban a 0482, 0481/29, 0481/19 hrsz-ú ingatlanok településközponti
vegyesterületbe sorolt területfelhasználása az alábbiak szerint módosulnak:
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-

A változtatás során a településközponti vegyes területbe sorolt ingatlanrészekből 67.111 m2
nagyságú terület területfelhasználása mezőgazdasági telephelyek területre módosul.
Vt→Gmt

-

A változtatás során a gyepterületbe sorolt ingatlanrészből 2,170 m2 nagyságú terület
területfelhasználása mezőgazdasági telephelyek területre módosul.
Má1→Gmt

-

A változtatás során a településközponti vegyes területe sorolt ingatlanrészekből 14.515 m2
nagyságú terület területfelhasználása véderdő területre módosul.
Vt→Ev/2

11. A 11. számú módosítási pontban a 2106/5 hrsz-ú ingatlan településközponti vegyesterületbe sorolt
területfelhasználása módosul kereskedelmi, szolgáltató területbe A módosítás 1.036 m2 területet érint.
Vt→Gksz
12. A 12. számú módosítási pontban a 2291/12 hrsz-ú ingatlan települési kiszolgáló utak területbe sorolt egy
részének területfelhasználása módosul kereskedelmi, szolgáltató területbe A módosítás 1.315,54 m2
területet érint.
KÖu-TK→Vk
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TERÜLETI MÉRLEG
A tervezett módosítás különböző területfelhasználásokat, és területnagyságot érintő változásait a
módosítással érintett telektömbre vonatkozóan az alábbi táblázat tartalmazza:
területfelhasználás változásai
jelenlegi

tervezett
övezeti
jel

területe
(m2)

területfelhasználás

övezeti jel

területe
(m2)

KÖu -Tk

1160,7

kertvárosias lakóterület

Lke-O/3

1160,7

Lke-O/3

1062,17

települési kiszolgáló utak
területe

KÖu -Tk

1062,17

hrsz

területfelhasználás

6128/6 /18

települési kiszolgáló
utak területe
kertvárosias
lakóterület

0553/22

közlekedési terület

KÖu

4475

Szántóterület

Má/sz

4475

10686/3

központi vegyes
terület

Vk-Sz/10

69

települési kiszolgáló utak
területe

KÖu-Tk

69

kereskedelmi,
szolgáltató terület

Gksz/10

3823

vasútterület

KÖk

3823

tömegközlekedési
bázisterület

Ktb

2175

közlekedési terület

KÖu-P

2133,3

9051/7

vasútterület

KÖk

41,7

020/5

Gksz/4

584

9280/9
9280/11
9057
9052/4

véderdő terület

Ev/2

584

kereskedelmi, szolgáltató
terület

kereskedelmi,
szolgáltató terület

Gksz/9

15945

Kertvárosias lakóterület

Lke-Sz/14

15945

81626

mezőgazdasági
telephelyek területe

Gmt

67111

véderdő terület

Ev/2

14515

Gmt

2170

Gksz/10

1036

Vk-Sz/1

1315,54

6268/65
6268/66
6268/67
6268/69
6268/70
0482
0481/29
0481/19
2106/5
2291/12

településközponti
vegyes terület

Vt-Sz/12

gyepterület

Má1

2170

Vt-Sz/8

1036

KÖu-TK

1315,54

településközponti
vegyes terület
települési kiszolgáló
utak területe

ÖSSZESEN

mezőgazdasági
telephelyek területe
kereskedelmi, szolgáltató
terület
központi vegyes terület

115.441,4

Összes növekmény:
Erdőterület – véderdő
Mezőgazdasági – gyep- terület
Központi vegyes terület
Közlekedési terület (vasút)
Közlekedési terület (parkoló)
Mezőgazdasági telephely terület
Kertvárosias lakóterület

övezeti
jel
Ev/2
Má/sz
Vk
KÖk
KÖu-P
Gmt
Lke
Szum

terület (m2)
13.931
4.475
1.246,43
3.864,7
2.133,3
69.281
16.043,53
110.975
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115.441,4
Összes csökkenés
Közlekedési terület
Kereskedelmi, szolgáltató terület
Tömegközlekedési bázisterület
Településközponti vegyes terület
Mezőgazdasági – gyep-terület

övezeti
jel
KÖu
Gksz
Ktb
Vt
Má1

Szum

terület (m2)
5.820,07
18.148
2.175
82.662
2.170

110.975
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TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZAHNG IGAZOLÁSA
1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, és a
területrendezési
tervek
készítésének
és
alkalmazásának
kiegészítő
szabályozásáról
szóló
miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) számú MvM rendelete szerinti vizsgálat:
A megalapozó vizsgálatok során kimutatásra került, hogy az Országos övezetek közül a módosítással érintett
területeket az alábbi övezetek érintik:
- - 13. számú módosítás kapcsán: Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
- 4. számú módosítás kapcsán: Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
- 5. és 10. számú módosítások kapcsán: Tájképvédelmi terület övezete
- összes módosítási pont kapcsán, kivéve a 4. számú módosítást: Vízminőség-védelmi terület övezete
- összes módosítási pont kapcsán: Honvédelmi és katonai célú terület övezete.
A honvédelmi és katonai célú terület övezeti érintettség a módosítások szempontjából irreleváns, mivel azok
honvédségi területeket nem érintenek.

2. A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2020. (III.16.) számú rendelete (Somogy megye területrendezési tervének)
szerinti vizsgálat:

Somogy Megye Területrendezési tervének módosítandó területeit érintő övezetei:
- ásványi nyersanyag vagyon övezete (a település közigazgatási területének egészét fedi, így minden
módosítást érint),
- földtani veszélyforrás terület övezete (a település közigazgatási területének egészét fedi, így minden
módosítást érint),
- naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete (4. és 13. számú módosítás
érintettsége révén),
- Vízerózióval veszélyeztetett terület övezete (8. és 10. számú módosítás érintettsége révén).
Somogy Megye Területrendezési Terve érintett övezeteinek előírásai a tervezett módosításokkal összhangban
vannak.
Összegzés:
A tervezett módosítások az érintett térségi övezetekre vonatkozó előírások alapján megvizsgálásra kerültek és
ezek tükrében elmondható, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek 23. számú
módosítása az MTrT és Somogy Megye Területrendezési Terve előírásainak figyelembevételével készült, a
változtatások a jogszabályokkal összhangban vannak.
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BIOLÓGIAI AKTÍVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA
A biológiai aktivitásérték számítására a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet alapján került sor. A tervezett
módosítások közül:
8. sorszám alatti, a Poli-Kom Kft. által kezdeményezett csökkenti a biológiai aktivitásértéket. A jelenleg
hatályos szabályozás szerint a 020/5 hrsz-ú ingatlan keleti felét a Füredi árok mellett, Ev védelmi erdőterületként
jelöli ki a hatályos külterületi szabályozás. A 0,0584 ha, védelmi erdő megszüntetése és helyette kereskedelmi,
szolgáltató (Gksz) építési övezetbe történő átsorolása csökkenti a terület biológiai aktivitás-értékét.
10. sorszám alatti, az Andocsi Fehér Gyémánt Kft. által kezdeményezett módosítás következtében, kaposvári
egyetem 0481/19 hrsz alatti ingatlan déli részén lévő gyepterület átsorolása révén csökkenti a biológiai
aktivitásértéket. A hatályos belterületi szabályozási tervben gyepterületként (Má1) kijelölt terület
mezőgazdasági üzemi területbe (Gmt) kerül átsorolásra.
12. sorszám alatti, a Spirit Auto Kft. által kezdeményezett módosítás kismértékben, de szintén csökkenti a
biológiai aktivitásértéket. A hatályos belterületi szabályozási tervben közútként (KÖu) kijelölt terület
településközpont területbe (Vk-SZ/1) kerül ársorolásra.
A biológiai aktivitásérték visszapótlására a 61. számú főközlekedési út – Guba S. utca – Toponári út –
Kemping utca – 0483 hrsz alatti közút által határolt tömb területén fekvő 0481/29 hrsz-ú ingatlanon tettünk
javaslatot. A visszapótlási kötelezettség a 0482 hrsz-ú ingatlantól nyugatra fekvő 0481/29 hrsz-ú ingatlan
korábban településközponti vegyes (Vt) építési övezetbe sorolt ingatlanrész véderdő (Ev/2) övezetbe történő
átsorolásával teljesíthető. Mivel az átsorolás a biológiai aktívitásértéket a szükségesnél nagyobb mértékben,
további +11,1279 ponttal növeli az így keletkező többlet pontértéket a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet18.§ (3)
bekezdés szerint a jövőben esedékes módosításainál kívánja az önkormányzat felhasználni.

0,1316 ha
0,0584 ha

1,4515 ha
0,2170 ha
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A biológiai aktivitásérték a módosítások során 11,1291 pontértékkel javul az alábbiak szerint:
területfelhasználás

biológiai aktivitás (terület x pont)

eredeti

tervezett

változás előtt

változás után

változás
pontérték
±

0,0584

védelmi erdő
terület

kereskedelmi,
szolgáltató

0,0584x9=0,5256

0,0584x0,4=0,0234

-0,5022

0,1873

Közút

településközpont
vegyes

0,1316x0,6=0,0720

0,1316x0,5=0,0600

-0,0132

0,2170

mezőgazdasági

településközpont
vegyes

0,2170x3,7=0,8029

0,2170x0,5=0,1085

-0,6944

terület
(ha)

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK CSÖKKEN, ÖSSZESEN:
1,4515

településközpont
vegyes

védelmi
erdőterület

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK NÖVEKEDÉS, ÖSSZESEN:
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HATÁLYOS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYRENDELET:
Kaposvár Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata (KÉSZ) a város honlapjáról az alábbi
webcímen tölthető le:
https://kph.kaposvar.hu/data/dl/szabalyozasiterv/index.php
HATÁLYOS BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONATOK:
1.

SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN

4.

SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN
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5.

SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN

6.

SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN
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7.

SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN

8.

SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN
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9.

SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN

10. SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN
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11. SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN

12. SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN
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13. SZ. MÓDOSÍTÁS KAPCSÁN
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BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV JELMAGYARÁZATA
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KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV JELMAGYARÁZATA
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3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEI
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1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT TERVEZETE

.........../2021. (.........) önkormányzati határozat
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár településrendezési eszközei módosításának
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 377/2005. (XII. 14.) számú határozattal jóváhagyott és többször
módosított településszerkezeti tervét az „M23/2021-OTÉK” jelű módosítás kapcsán:
a)

a 92/2020. (XII.1.) önkormányzati határozat
1) 4/a) pontjával támogatott módosítási igény tekintetében, a belterületi határvonal - Szent
István utca – 6128/2 hrsz alatti közút által határolt tömb vonatkozásában, a határozat 1.
melléklete szerinti -;
2) 4/d) pontjával támogatott módosítási igények tekintetében, a Kaposvár, 0553/22 hrsz. alatti
ingatlant érintő területfelhasználás módosítása vonatkozásában, a határozat 2. melléklete
szerinti-;
3) 4/e) pontjával támogatott módosítási igények tekintetében, a Berkenye utca – Diófa utca –
belterületi határvonal – Egyenesi út által határolt tömb vonatkozásában, a határozat 3.
melléklete szerinti-;.
4) 4/f) pontjával támogatott módosítási igények tekintetében a vasúti vágány – Kapos folyó –
9327 hrsz alatti árok által határolt tömb vonatkozásában, a határozat 4. melléklete szerinti-;
5) 4/g) pontjával támogatott módosítási igények tekintetében a vasúti vágány – Vár utca –
Áchim A. utca által határolt tömb vonatkozásában, a határozat 5. melléklete szerinti-;

b) a 46/2021. (II.5.) önkormányzati határozat
1)

a) pontjával támogatott módosítási igény tekintetében, a Raktár utca – 017/2 hrsz és
054/2 hrz alatti árok - 61 főút – fonyódi vasútvonal által határolt tömb vonatkozásában, a
határozat 6. melléklete szerinti -;

2)

b) pontjával támogatott módosítási igény tekintetében, a 610. főút – Hársalja utca –
6268/4 hrsz alatti útterület által határolt tömb vonatkozásában, a határozat 7. melléklete
szerinti -;

c) 80/2021. (IV.6.) önkormányzati határozat
1)

a) pontjával támogatott módosítási igény tekintetében, a 61. számú főút – Guba S. utca –
Toponári út – Kemping utca - 0483 hrsz alatti közút által határolt tömb vonatkozásában, a
határozat 8. melléklete szerinti-;

2)

b) pontjával támogatott módosítási igény tekintetében, a Fő utca - Kertalja utca – Kisgáti
utca - Blaha Lujza utca – Damjanich utca – Virág utca által határolt tömb
vonatkozásában, a határozat 9. melléklete szerinti-;

3)

c) pontjával támogatott módosítási igény tekintetében, az Árpád utca – Guba S. utca –
Jászai M. utca – Rege utca – Kós Károly utca – Álmos vezér utca – Előd vezér utca - Ond
vezér utca által határolt tömb vonatkozásában, a határozat 10. melléklete szerinti
tartalommal módosítja;
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Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Boa Árpád megbízott városi főépítész
Határidő:
azonnal

2.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a településszerkezeti terv egységes
szerkezetben történő feldolgozását.
Felelős:
Szita Károly polgármester
Közreműködik: Boa Árpád megbízott városi főépítész
Határidő:
azonnal

Kaposvár, 2021.

...hó

....-án

Szita Károly
polgármester
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MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KIVONATOK:
1. melléklet
..../2021. (…. . .....) önk. határozathoz
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2. melléklet
..../2021. (…. . .....) önk. határozathoz
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3. melléklet
..../2021. (…. . .....) önk. határozathoz
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4. melléklet
..../2021. (…. . .....) önk. határozathoz
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5. melléklet
..../2021. (…. . .....) önk. határozathoz
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6. melléklet
..../2021. (…. . .....) önk. határozathoz

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2021. OKTÓBER

106

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M23/2021-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA

7. melléklet
..../2021. (…. . .....) önk. határozathoz
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8. melléklet
..../2021. (…. . .....) önk. határozathoz
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melléklet
..../2021. (…. . .....) önk. határozathoz
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9. melléklet
..../2021. (…. . .....) önk. határozathoz
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4. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS
SZABÁLYOZÁSI TERV
JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEI
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KÉSZ MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
...../2021. ( ..... ) önkormányzati rendelete
Kaposvár Építési Szabályzatának
és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (3) bekezdésében és a 62.§ (6) bekezdés 6) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§. (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1.§

(1)

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.
(XII. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4.§ (2) bekezdés c) pontja a
következő 6. alponttal egészül ki:
„(2) A beépítésre szánt területek általános jellegük, valamint sajátos építési használatuk szerint:
c) gazdasági terület:”
„6. jelentős zavaró hatású ipari termelő tevékenységek építési övezet területe (Geip-Z).”

(2)

A R. 4.§ (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) különleges terület:
1. egyetem területe (Ke);
2. nagyterületű bevásárló központok területe (Kbk);
3. vásártér területe (Kvt);
4. Honvédelmi és rendvédelmi terület (Kh);
5. lovassportra szolgáló terület (Ks/1);
6. egyéb sporttolási célra szolgáló terület (Ks/2);
7. sporthorgászati rekreációs terület (Ksh);
8. strandterület (Kst);
9. szabadidőközpont területe (Ksz);
10.
11. garázsok területe (Kg);
12. temetők területe (Kt);
13. hulladéklerakó területe (Khu);
14. szennyvíztisztító területe (Kszt);
15. állati hulladékgyűjtő telep (Káh);
16. hulladékgazdálkodási terület (Khg);
17. vízmű üzemi terület (Ktur);
18. hatásterületen lévő lakóövezet (K-hl)
19. turisztikai terület (Ktur)
20.
21. kemping terület (Kkemp)”
(3)

A R. 4.§ (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„c) erdőterületek:
1. gazdasági erdő (Eg);
2. egészségügyi-, szociális-, turisztikai erdő (Ee);
3. turisztikai erdőterülete (Ee/1);
4. védelmi erdők (Ev/1)
5. véderdő (Ev/2)
6. honvédelmi védő erdőterület (Ev/3)
7. honvédelmi érdekeket szolgáló védő erdőterület (Ev/4)
2.§

(1)

A R. 41.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az Lke-Z/3, Lke-Sz/10, Lke-Sz/11 és Lke-Sz/12 építési övezeteknek a Guba Sándor utca Hegyi utca folytatása - Kisgáti vízfolyás - belterületi határ által határolt részén (Kisgát III.
lakóterület) valamint az Lke-Sz/14 építési övezetben
a) az elhelyezhető épületek lakásszáma a telekterület függvényében:
1. 1800 m2 területig maximum 2 lakás;
2. 1800 m2 terület felett maximum 4 lakás.
b)1”

(2)

A R. 41.§ (13) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Övezeti jel

Lke-Z/1
Lke-Z/2
Lke-Z/3
Lke-Z/4
Lke-O/1
Lke-O/2
Lke-O/3
LkeO/3.1
Lke-O/4
Lke-O/5
Lke-IK/1
Lke-IK/2
Lke-IK/3
Lke-SZ/1
Lke-SZ/2
Lke-SZ/3
Lke-SZ/4
Lke-SZ/5
Lke-SZ/6
Lke-SZ/7
Lke-SZ/8
Lke-SZ/9
LkeSZ/10
LkeSZ/11
Lke-

Beépítési
mód

Beépítés
max.
mértéke
%

Min. - max.
építménymagasság
m

Max.
szintterületi
mutató
2 2
m /m

Min.
telekterület
2
m

Min.
zöldfelületi
arány
%

Szint alatti
beépítés
%

Közművesítettség

Z
Z
Z
Z
O
O
O
O

30
30
30
30
30
30
30
30

3.0-7.5
3.0-7.5
3.0-5.0
3.0-5.0
3.0-6,0
3.0-5.5
3.0-5.0
3.0-5.0

0.6
0.6
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5

300
700
400
700
700
500
700
700

50
50
50
50
50
50
50
50

40
40
40
40
40
40
40
40

T
T
T
T
T
T
T
T

O
O
IK
IK
IK
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ

30
20
30
30
25
30
30
30
30
30
25
25
20
20
20

3.0-5.0
3.0-5.0
3.0-7.5
3.0-5.0
3.0-5.5
3.0-7.5
3.0-7.5
3.0-6.0
3.0-5.0
3.0-5.0
3.0-6.0
3.0-5.5
3.0-7.5
3.0-5.5
3.0-5.0

0.5
0.35
0.6
0.5
0.4
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.5
0.35
0.35

900
1400
350
700
800
700
1800
1000
700
900
700
900
15000 (K)
1300
800

50
55
50
50
55
50
50
50
50
50
55
55
50
55
50

40
30
40
40
35
40
40
40
40
40
35
35
30
30
30

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

SZ

20

3.0-5.0

0.35

1400

50

30

T

SZ

20

3.0-5.0

0.35

2100

50

30

T

Hatályon kívül helyezte: Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 36/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 5. § (2). Hatálytalan: 2009. VI.
15-től.
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SZ/12
Lke-SZ/13
Lke-SZ/14
Lke-O/6
Lke-O/7
Lke-O/8

SZ
SZ
O
O
O

25
30
40
35
45

3,0-5,0
3,0-6,5
3,0-6,0
3,0-5,0
3.0-5,0

0.35
0.6
O,75
0.60
0.60

800
1000
500
450
450

50
50
30
30
30

30
40
40
40
40

T
T
T
T
T

(3) A R. 41. §-a az alábbi (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az Lke-Sz/14 építési övezetben a főrendeltetést kiegészítő funkciók (személygépjármű és egyéb
tároló épületeket és építményeket a főépülettel egy-tömegben kell kialakítani.”
3.§

A R. 70.§ alcím helyébe a következő alcím lép:
„Vízmű üzemi terület – Kv”
4.§

A R. 15. mellékletének helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. melléklet a 70/2005.(XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Megújuló energiaforrás (napelem) műtárgyának létesítési feltételei Kaposváron
Építési övezet/övezet neve
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Lakóterületek
nagyvárosias lakóterület
kisvárosi lakóterület
kertvárosi lakóterület
falusias lakóterület
Vegyesterület
településközponti vegyes terület
központi vegyes terület
Gazdasági terület
kereskedelmi, szolgáltató terület
nem jelentős zavaró hatású ipari terület
korlátozott ipari építési övezet területe
mezőgazdasági telephelyek
jelentős zavaró hatású ipari termelő
tevékenységek építési övezete
energiatermelő és szolgáltató terület
Üdülőterület
üdülőházas terület
hétvégi házas területek
Különleges terület
nagyterületű bevásárló központok
terület
vásártér területe
lovassport területe
egyéb sportterület
sporthorgászati rekreációs terület
strandterület
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Műtárgy létesítésének teljesítménybéli korlátozása

Ln-T
Lk
Lke
Lf

Háztartási méretű kiserőmű telepítése megengedett
(max. 0,05 MW teljesítményig)

Vt
Vk

kiserőmű telepítése megengedett
(max. 0,5 MW teljesítményig)

Gksz
Geip
Geip0-T
Gmt
Geip-Z

kiserőmű telepítése megengedett
(max. 0,5 MW teljesítményig

Geip-E

kiserőmű telepítése megengedett
(max. 50 MW teljesítményig)

Üü

Háztartási méretű kiserőmű telepítése megengedett
(max. 0,05 MW teljesítményig)

Üh
Kbk

kiserőmű telepítése megengedett

Kvt
Ks/1
Ks/2
Ksh
Kst

(max. 0,5 MW teljesítményig)
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szabadidőközpont területe
vízmű üzemei terület
turisztikai terület
kempingterület
hulladéklerakó területe
szennyvíztisztító területe
állati hulladékgyüjtő telep
hulladékgazdálkodási terület
egyetem területe
Honvédelmi terület
hatásterületen lévő lakóövezet
garázsok területe
temetők területe

Ksz
Kv
K-tur
Kkemp
Khu
Kszt
Káh
Khg
Ke
Kh
K-hl
Kg
Kt

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Közlekedési és közműterületek
autópályák, országos főutak
KÖu-OF
országos mellékutak
KÖu-OM
települési főutak
KÖu-TF
települési gyűjtőutak
KÖu-TGY
települési kiszolgáló utak
KÖu-TK
vasútterület
KÖk
közműterület
KÖkm
közforgalom elől el nem zárt magánút
KÖ-mu
Autóbuszpályaudvar
KÖapu
Autóbuszparkoló
KÖap
települési főút, telephely
KÖu-TF/th
Zöldterület
közpark
Z/kp
közkert
Z/KK
köztér
Z/kt
Z/kt
Z/ke
egyéb zöldterület
Z/ez
Erdőterületek
gazdasági erdő
Eg
egészségügyi-, szociális-, turisztikai
erdő
turisztikai erdőterület
védelmi erdők
véderdő
honvédelmi érdeket szolgáló erdő
honvédelmi érdekeket szolgáló védő
erdőterület
Mezőgazdasági területek
szántóterület
távlati fejlesztésre kijelölt
mezőgazdasági terület
korlátozott használatú szántóterület
különleges mezőgazdasági terület állatpark
nem beépíthető mezőgazdasági terület
gyepterület
kertes mezőgazdasági terület
nagytelkes kertes mezőgazdasági terület
kistelkes kertes mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület
folyóvizek területe

Ee
Ee/1
Ev/1
Ev/2
Ev/3
Ev/4

Napelem elhelyezése nem engedélyezett

kiserőmű telepítése megengedett
(max. 0,5 MW teljesítményig)

Háztartási méretű kiserőmű telepítése megengedett
(max. 0,05 MW teljesítményig)

kiserőmű telepítése megengedett
(max. 0,5 MW teljesítményig)
Háztartási méretű kiserőmű telepítése megengedett
(max. 0,05 MW teljesítményig)
Napelem nem helyezhető el

Má/sz
Má/f

Háztartási méretű kiserőmű telepítése megengedett
(max. 0,05 MW teljesítményig)

Má/ksz
Má/áp

vagy
kiserőmű telepítése megengedett

Má0
Má1
Mk/1,Mk/2,
Mk/3, Mk/4
Mk/5
Mk/6

(max. 0,5 MW teljesítményig)
Háztartási méretű kiserőmű telepítése megengedett
(max. 0,05 MW teljesítményig)

V/vf

Háztartási méretű kiserőmű telepítése megengedett
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állóvizek területe
vízbeszerzési területek
Egyéb különleges beépítésre nem szánt terület
sportterület
tározótó
közműépítmény területe
Hulladéklerakó területe
Kutatás-fejlesztés, a megújuló
energiaforrások hasznosításának
céljára szolgáló területek

V/áv
V/vb

(max. 0,05 MW teljesítményig)

Kk-sp
Kk-tt
Kk-kö
Kk-hu

kiserőmű telepítése megengedett
(max. 0,5 MW teljesítményig)

Kk-kfme

kiserőmű telepítése megengedett
(max.49,9 MW teljesítményig)

5.§
(1)
A R.-hez tartozó Belterületi szabályozási terv K4-K9 tervlapjai: belterületi határ – 6128/2 hrsz-ú
kiszolgáló út – Szent István utca által határolt telektömbre vonatkozó normatartalma helyébe e
rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.
(2)
A R.-hez tartozó Külterületi szabályozási terv tervlapja: 0553/86 hrsz-ú szántóterület – 0570//7,
0570/8 hrsz-ú közutak – Kaposfüred belterületi határa által határolt telektömbre vonatkozó
normatartalma helyébe e rendelet 2. mellékletének normatartalma lép.
(3)
A R.-hez tartozó Belterületi szabályozási terv K26 tervlapja: 10686/2 és 10686/3 hrsz. alatti
ingatlanok, Egyenesi út – Berkenye utca – Diófa utca – belterületi határ által határolt telektömbre
vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 3. mellékletének normatartalma lép.
(4)
A R.-hez tartozó Belterületi szabályozási terv K16 tervlapjai: 9330, 9327, 9318 hrsz-ú vízfolyások
–vasútterület keleti határa által határolt telektömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet
4. mellékletének normatartalma lép.
(5)
A R.-hez tartozó Belterületi szabályozási terv K16 tervlapja: a 9051/5 hrsz-ú vasútterület – Vár
utca – Áchim András utca által határolt telektömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet
5. mellékletének normatartalma lép.
normatartalma lép.
(6)
A R.-hez tartozó Külterületi szabályozási terv tervlapja: a Raktár utca – 5751/1 hrsz-ú
vasútterület – 020/4 hrsz-ú véderdő– 017/2 hrsz-ú Füredi árok által határolt telektömbre vonatkozó
normatartalma helyébe e rendelet 6. mellékletének normatartalma lép.
(7)
A R.-hez tartozó Belterületi szabályozási terv K9 tervlapja: a 610. főút – Hársalja utca – 6268/64
hrsz. alatti útterület által határolt telektömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 7.
mellékletének normatartalma lép.
(8)
A R.-hez tartozó Külterületi szabályozási terv tervlapja:, a 61. számú főközlekedési út – Guba S.
utca – Toponári út – Kemping utca – 0483 hrsz alatti közút által határolt telektömbre vonatkozó
normatartalma helyébe e rendelet 8 mellékletének normatartalma lép.
(9)
A R.-hez tartozó Belterületi szabályozási terv K17 tervlapja: a Fő utca – Kertalja utca – Kisgáti
utca – Blaha Lujza utca – Damjanich utca – Virág utca által határolt telektömbre vonatkozó
normatartalma helyébe e rendelet 9. mellékletének normatartalma lép.

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2021. OKTÓBER

116

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M23/2021-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA

(10)
A R.-hez tartozó Belterületi szabályozási terv K11 tervlapja: az Árpád utca – Guba S. utca –
Jászai M. utca – Koós Károly utca – Álmos vezér utca – Előd vezér utca – Ond vezér utca által
határolt telektömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 10. mellékletének
normatartalma lép.
6.§

A R. 16. mellékletének 1. pontja hatályát veszti.
7.§

Ez a rendelet 2021. hó .... -én lép hatályba.
Kaposvár, 2021. ………….
Szita Károly
polgármester
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1. melléklet ...../2021 (..... . .....) önkormányzati rendelethez
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2. melléklet ...../2021 (..... . .....) önkormányzati rendelethez
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3. melléklet ...../2021 (..... . .....) önkormányzati rendelethez
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4. melléklet ...../2021 (..... . .....) önkormányzati rendelethez
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5. melléklet ...../2021 (..... . .....) önkormányzati rendelethez
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6. melléklet ...../2021 (..... . .....) önkormányzati rendelethez
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7. melléklet ...../2021 (..... . .....) önkormányzati rendelethez
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8. melléklet ...../2021 (..... . .....) önkormányzati rendelethez
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9. melléklet ...../2021 (..... . .....) önkormányzati rendelethez
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10. melléklet ...../2021 (..... . .....) önkormányzati rendelethez
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5. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS
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