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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Kaposvár településrendezési tervének  

M27/1/2022-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 stratégiájának és szabályozásának 
(jóváhagyva 174/2017.(XI.9.) önkormányzati határozattal). 

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, 2022. június 
 
 
 
 

                                                                  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 Közgyűlése a 21/2022. (II. 
24.) önkormányzati határozat 4. d) pontjában döntött arról, hogy jelen tervezési pont vonatkozásában 
kezdeményezi a településrendezési eszközök módosítását. 
 
A településrendezési eszközök módosítása - a rajzi szabályozási elem (szabályozási vonal) kialakult állapotnak 
megfelelő módosítása - állami főépítészi eljárás keretében kerül lefolytatásra a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
32.§ (6a) bekezdés ca) pontja alapján. 
A tervezett módosítás nem érinti a környezeti elemeket, építészeti, (műemléki értéket, régészeti lelőhelyet) 
természetvédelmi értékeket. Szakági munkarészek készítése vagy a meglévő dokumentációk felülvizsgálata 
nem indokolt. 
 
A módosítás leírása: 
 
1.) Balázs János utca – Bartók Béla utca és Kodály Zoltán utcák által határolt telektömb keleti oldalán a 

szabályozási vonal módosítása: 
A Balázs János utcai csoportos beépítésű társasházak az 1980-as évektől alakultak ki. A kivitelezés során nem 
vették figyelembe az ingatlan-nyilvántartás szerinti telekhatárt, ezért az épületek teljes területtel nem saját 
ingatlanjukon állnak, hanem kisebb-nagyobb mértékben a Balázs J. utcai közterületen, illetve a 7813/6 hrsz. 
alatti „művésztelep” ingatlanára ráépültek. A szabályozási terv szerinti szabályozási vonalat a meglévő 
telekhatáron fut. Ahhoz, hogy az ingatlanok kialakult helyzete az ingatlan-nyilvántartásban rendezésre 
kerüljön a telekhatár módosítása szükséges, amely megvalósításához a településrendezési eszközök 
(Kaposvár Szerkezeti tervének, Építési Szabályzata és Szabályozási tervének) módosítását kell lefolytatni a 
szabályozási vonalat érintően. A földhivatali rendezhetőség feltételének megteremtését követően a 
társasházi tulajdonosoknak a telekalakítással egyidejűleg, a telkükhöz csatolásra kerülő területeket meg kell 
vásárolni.  

 
A módosítások célja: 
 
A módosítási pont rendezni kívánja a jelenleg jogszerűtlen tulajdonjogi helyzetet, mert csak ezt követően lehet 
az ingatlanokat „rendezettnek” tekinteni és egyéb értékesíteni, banki kölcsönt felvenni (lakásvásárlásra, 
felújításra), pályázati lehetőséggel élni.  
 
A módosítások várható hatása: 
 

A településrendezési eszközök módosítása megteremti a szükséges szabályozási hátteret, hogy a 
telekhatár rendezésével a tulajdoni viszonyok jogszerűen rendeződjenek. A kellemes környezetű telektömb 
lakóépületei folyamatosan hasznosulnak, keresett és felkapott környék, a korösszetétel állandóan fiatalodik, 
Összességében, jelenleg a telekhatár és lakóépületek térképi nyilvántartás szerinti állapota miatt a lakótömb 
ingatlanjai a pénzügyi támogatások szempontjából, a banki szféra szemszögéből, nem „forgalomképesek”.  

 
A módosítás során a település közigazgatási területén belül új beépítésre szánt terület nem kerül 

kijelölésre, azonban a beépítésre szánt terület nagysága kismértékű növekedést eredményez. A terület 
növekmény nagysága 260 m2. A 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 18.§ (1) bekezdése értelmében az egy 
hektárt meg nem haladó új beépítésre szánt terület kijelölése esetén biológiai aktivitás érték számítást nem kell 
készíteni. 

 
A tervezett módosítás során - Kaposvár MJV Önkormányzat Közgyűlése a 21/2022. (II.24.) számú 

határozatának 4.d) pontja alapján – Kaposvár Város, településfejlesztési koncepcióját változatlan tartalommal 
hatályban tartja. 
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A módosítási szándék megvalósításához elengedhetetlen a hatályos településrendezési eszközök közül a 
településszerkezeti terv és a KÉSZ belterületi szabályozási terv K22 tervlapjának módosítása. A módosított tervlap 
kivonata a dokumentációban szerepeltetésre kerül. 
 
 
Kaposvár, 2022. június hó 
 
         Fadgyas Anita 
                     településtervező 
             TT 14-0432 
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1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 



 

ÁTNÉZETI TÉRKÉP 

 
  



 

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK VIZSGÁLATA 
 

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 

Érinti Nem érinti 

Ökológiai hálózat 
ökológiai folyosójának 
övezete 

Érinti Nem érinti 

Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

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  Nem érinti 

   

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  Nem érinti 
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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 

Vízminőség-
védelmi terület 
övezete 

Érinti  Érinti  
 

A módosítás szempontjából irreleváns, mivel vízminőség védelmi 
területet nem érint. 
   

nagyvízi meder övezete MvM rend. 5. melléklet 
 
 

 
 
   
 
 

 

Övezet  Település teljes 
közigazgatási 
területét nézve 

Módosítások 
vonatkozásában 

Nagyvízi meder 
övezete 

Nem érinti  Nem érinti 

 



KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M27/1/2022-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA 
 

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2022. június  13 

 
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  
 

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 telektömböt egy országos övezet érinti, mely a következő: 
- Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település 



KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M27/1/2022-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA 
 

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2022. június  14 

 
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 területet a fenti övezetek közül az alábbi egy 
övezet érinti: 
- Vízminőség-védelmi terület övezete 
 
Az érintetti övezetre az alábbi előírások vonatkoznak: 
 
„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 módosítás az OTrT előírásainak figyelembevételével készült, a változtatás 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: 

A módosítással 
érintett területre 
vonatkozóan: 

Országos övezetek:   

Ökológiai hálózat magterületének övezete Érinti Nem érinti 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete Érinti Nem érinti 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete Érinti Nem érinti 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete Érinti Nem érinti 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete Érinti Nem érinti 

Erdők övezete Érinti Nem érinti 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete Érinti Nem érinti 

Tájképvédelmi terület övezete Érinti Nem érinti 
Világörökségi és világörökségi várományos területek 
övezete  Nem érinti Nem érinti 

Vízminőség-védelmi terület övezete Érinti Érinti 

Nagyvízi meder övezete Nem érinti Nem érinti 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete  Érinti Érinti 

Megyei övezetek:   

Ásványi nyersanyagvagyon övezete Érinti Érinti 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete Nem érinti Nem érinti 

Földtani veszélyforrás terület övezete  Érinti Érinti 

Egyedileg meghatározott megyei övezetek:   
Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető 
terület övezete Érinti Nem érinti 

Vízerózióval veszélyeztetett terület övezete Érinti Nem érinti 

Határozattal elfogadott megyei övezetek:   

Aprófalvas települések övezete Nem érinti Nem érinti 

Dráva menti települések övezete 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 kettő övezet érinti: 
- Vízminőség-védelmi terület övezete 
 - 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 egyik sem érinti. 
 
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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II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

ORTOFOTÓ A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEKTÖMBRŐL: 
 
Balázs János utca – Bartók Béla utca és Kodály Zoltán utcák által határolt telektömb keleti oldalán 
a szabályozási vonal módosítása 
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TÉRKÉPMÁSOLAT A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEKTÖMBRŐL: 
 
Balázs János utca – Bartók Béla utca és Kodály Zoltán utcák által határolt telektömb keleti oldalán a 
szabályozási vonal módosítása 
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A VÁLTOZTATÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA: 
 

1. Balázs János utca – Bartók Béla utca és Kodály Zoltán utcák által határolt telektömb 
keleti oldalán a szabályozási vonal módosítása 

 Kezdeményező: Beruházó (magánszemély) 

Érintett helyrajzi számok: 7813/6; 7813/8 

Övezet a módosítás előtt: Lk-SZ/2, Köu 

Övezet a módosítás után: Lk-SZ/2, Köu 

Változtatás leírása: 

 A Balázs János utcai, 7813/8 hrsz-ú telken, az 1980-as évektől létesült csoportos beépítésű 
társasházak a földhivatali ingatlan-nyilvántartás alapján rendezetlennek minősülnek. A 
lakóépületek kisebb nagyobb mértékben ráépültek, kilógnak az önkormányzati tulajdonban 
lévő 7813/6 hrsz. alatti „kivett művésztelep” ingatlanára. 
Ahhoz, hogy az ingatlanok telekalakítási szempontból rendezhetővé váljanak, a szabályozási 
vonal kialakult, illetve meglévő állapothoz történő illesztését követően, telekhatár-módosítási 
és területvásárlási eljárás követően van mód. A telekalakításhoz a szabályozási terv 
módosítása szükséges, a szabályozási vonal tekintetében, ami jelenleg az eredeti 
telekhatáron fut. A jogszerű, tiszta állapot kialakítás önkormányzati érdek is egyben. 
 

 Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:  

 A Balázs János utca nyugati oldalán, az elkészített változási vázrajz alapján, a szerkezeti 
tervlapon területfelhasználás korrigálásra, a belterületi szabályozási tervlapon (K22) a 
szabályozási vonal módosításra kerül. A 7183/6 hrsz-ú ingatanból 260 m2 útként (KÖu) jelölt 
területe kisvárosias lakóterület Lk övezetre módosul. 

Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 21/2022. (II.24.) számú 
önkormányzati határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról. 
 

Fotók a jelenlegi állapotról 
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Módosítás előtti állapot: 
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Módosítás utáni állapot: 
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ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK 
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HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KIVONATAI: 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KIVONATA:  
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VÁLTOZÁSOK 
 

Kaposvár MJV. településrendezési eszközeinek 27/1. számú módosítása Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 21/2022. (II. 24.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét a 7813/6 
és a 7813/8 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában érinti az alábbiak szerint: 
 

 Az módosítási pontban a 7813/6 hrsz-ú ingatlan települési kiszolgáló utak területbe sorolt részének 
területfelhasználása módosul kisvárosias lakóterületre. A módosítás 260 m2 területet érint.    KÖu→Lk 

 
 
 
 

TERÜLETI MÉRLEG 
 

A tervezett módosítás különböző területfelhasználásokat, és területnagyságot érintő változásait a módosítással 
érintett telektömbre vonatkozóan az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
 

területfelhasználás változásai 
jelenlegi tervezett 

hrsz területfelhasználás övezeti 
jel 

területe 
(m2) területfelhasználás övezeti jel területe 

(m2) 
7813/6 közlekedési terület KÖu 260 Kisvárosias lakóterület Lk 260 

ÖSSZESEN 260  260 

 
Összes növekmény: övezeti 

jel 
 terület (m2) Összes csökkenés övezeti 

jel 
 terület (m2) 

Kisvárosias lakóterület Lk 260 Közlekedési terület KÖu 260 
 Szum 260  Szum 260 
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TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 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 

területet az alábbi övezetek érintik: 

- Vízminőség-védelmi terület övezete 

 - Honvédelmi és katonai célú terület övezete. 

A terület övezetek általi érintettsége a módosítás szempontjából irreleváns, mivel azok honvédségi  valamint 

vízminőség-védelmi 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), 

- földtani veszélyforrás terület övezete (a település közigazgatási területének egészét fedi), 

- Vízerózióval veszélyeztetett terület övezete (a település közigazgatási területének egészét fedi). 

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 27/1. számú 

módosítása az MTrT és Somogy Megye Területrendezési Terve előírásainak figyelembevételével készült, a 

változtatások a jogszabályokkal összhangban vannak. 
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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: 
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BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV JELMAGYARÁZATA 
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3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEI 
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1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT TERVEZETE 
 

.........../2022. (.........) önkormányzati határozat 
 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 377/2005. (XII. 14.) számú határozattal jóváhagyott és 

többször módosított településszerkezeti tervét az „M27/1 /2022-OTÉK” jelű módosítás kapcsán a Balázs 

János utca – Bartók Béla utca – Kodály Zoltán utca által határolt tömb vonatkozásában a határozat 

melléklete szerinti tartalommal módosítja;  

 

Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Boa Árpád 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 városi főépítész 
Határidő:            azonnal 

 
 

Kaposvár, 2022.     ...hó    ....-án 
 
 

 
 

Szita Károly                                                                     dr.  Csillag Gábor 
          polgármester                                                                                jegyző 



 

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KIVONAT:  
melléklet 

..../2022. (…. . .....) önk. határozathoz 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
4. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS 

SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYANDÓ 
MUNKARÉSZEI 
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KÉSZ MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  

...../2022. ( .....  ) 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 rendelethez tartozó Belterületi szabályozási terv K22 tervlapja: a Balázs János 
utca – Bartók Béla utca – Kodály Zoltán utca által határolt telektömbre vonatkozó normatartalma 
helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép. 
 

3.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
 
Kaposvár, 2022. …………. 
 
 

     Szita Károly                                                                     dr.  Csillag Gábor  
                    polgármester                                                                                jegyző 
 



 

 
1.  melléklet  ...../2022. (..... . .....) önkormányzati rendelethez 
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