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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
Kaposvár településrendezési tervének  

M25/2022-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. b) pontjában döntött arról, hogy kezdeményezi a településrendezési eszközök 
módosítását. 
 
A településrendezési eszközök módosítása Szigetvár – Kaposvár települések közötti új nyomvonalú kerékpáros 
útvonal fejlesztése folytán, Kaposvár belterületi szakaszainál vált szükségessé. A változtatás a 2423/2, 2433/2, 
2434/2, 2436/36, 2436/41, 2436/40, 2436/39, 2436/3 – 9, 2436/11-20, 2436/21-27, 2436/37, 2436/38, 2439/1, 2439/2, 
7115, 7114, 7113/1, 7093/2, 7132/3, 9009/10, 9050/4, 9050/3, 9009/5, 9050/1, 9030, 9735 és 9058/2 hrsz-ú 
belterületi ingatlanokat érinti. 
 
A Szigetvár – Kaposvár kerékpárút tárgyú beruházást, mint országos közúti közlekedési projektet, az egyes 
közlekedésfejlesztési projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelet jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) 
Korm.rendelet 1. melléklet 1.8.44. pontja tartalmazza. 
 
A településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárás keretében kerül lefolytatásra a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés a) pontja alapján. 
 
A módosítás leírása: 
Pécsi utca – Kapos folyó – Csík F. sétány – Gilice utca kerékpárút nyomvonalának módosítása: 

A Nif Zrt. megbízásából a Via Future Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megkereste az KMJV 
önkormányzatát a településrendezési eszközök módosítása miatt. 

A Szigetvár-Kaposvár kerékpáros útvonal turisztikailag jelentős szigetvári vártól indul és Kaposvár lakott 
területén a Pécsi utca - Kapos folyó -Csík F. sétány – Gilice utca nyomvonalon éri el a kiránduló az egykori 
kaposvári vár területét. A kerékpárút hossza 56 km. 

A Szigetvár – Kaposvár kerékpárút tervezett nyomvonala nagyrészt meglévő közlekedési utak, illetve 
mezőgazdasági-és erdészeti utak felhasználásával valósul meg. Ahol nem áll rendelkezésre meglévő 
közlekedési hálózati elem, ott új nyomvonalon vezetett kerékpárút lett betervezve. 

A kivitelezésre kerülő kerékpárút nyomvonalvezetése Kaposvár közigazgatási határán belül nem minden 
szakaszon fedi a településrendezési tervek szerinti nyomvonalvezetést. 

Kaposvárt a Bőszénfa (Antalszállás megyehatár) – Kaposvár közötti 30,5 hosszúságú kerékpárúti szakasz – 
4. és 5. tervezési szakasz érinti. A 4. tervezési szakaszon jellemzően nem engedélyköteles beavatkozások lettek 
tervezve. A 66. sz, főútból kiágazó Pécsi utcán forgalomtechnikai beavatkozással kerülne a kerékpáros 
nyomvonal kialakításra. Ez a szakasz Kaposvár hatályos településrendezési eszközeivel összhangban van. Az 5. 
tervezési szakasz a Pécsi utcából ágazik ki, a Kapos-folyó és a vasúti keresztezés között, meglévő földút 
vonalában halad, telephelyet (2435 hrsz-ú ingatlant) megkerülve fordul a Vízmű irányába, párhuzamosan a 
Kapos-folyóval, de annak ingatlanhatárán kívül, Vt övezeti besorolású magáningatlanon. A tervezett 
kerékpárút keresztezi a Kisgáti árkot, kerékpáros híd műtárgy építése szükséges. Az árok után a kerékpárút a 
Kapos folyót követve - Ev/2 területfelhasználású magáningatlanokon át halad. A Kapos-folyó és a 41. sz. 
Dombóvár-Gyékényes vasútvonal között összeszűkül a rendelkezésre álló terület, ezért a Béla király utcához 
történő csatlakozás előtt a Kapos-folyó ingatlanhatárán belül vegyes forgalmú kerékpárút lett tervezve. A Béla 
király utca és a Bartok Béla utca között az IMCS projekt keretében megépült kerékpárúthoz csatlakozik be. 
A Csík Ferenc sétány kerékpárútján tovább haladva a Gilice utca déli oldalán folytatódna a kerékpárút 
nyomvonalvezetése. A Bartók Béla utcai gyalogos-kerékpáros felüljárótól a Cseri útig a Gilice utca bal oldalára 
kerül a nyomvonal útburkolatszélesítéssel, meglévő szegélysor és járda átépítésével, közvilágítási oszlopsor 
megtartásával. A Cseri úti vasúti átjárónál ér véget a tervezési szakasz. A Cseri út folytatásában meglévő 
kétoldali irányhelyes kerékpársáv található. 

A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervlapot és a HÉSZ-t (14.mellélet) valamint annak 
belterületi (K18, K22, K23 és K24) szabályozási tervi mellékleteit. 
A kerékpárút szabályozási elem jelölést a tervezett nyomvonal tekintetében kell módosítani: 
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1. Pécsi út-vasúti kereszteződéstől a Béla király utcai felüljáróig 
2. Gilice utca mentén (Vár utcai vasúti átjáró és Csík F. sétány közötti szakaszon). 

 
A projekt előkészítése, tervezése során Környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentáció készült, ami 

alapján az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásra került és lezárásaként a Somogy Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi Osztálya SO/TO/00910-3/2020 ügyiratszámú 
határozatát kiadta. A határozatban megállapításra került, hogy a Szigetvár - Kaposvár kerékpárút létesítése a 
településrendezési eszközökkel nincs összhangban, ezért a kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység 
megkezdéséig meg kell teremteni. Jelen eljárás keretében, a beruházás és a településrendezési eszközök 
közötti összhang megteremtése a cél. 

A kiadott SO/TO/00910-3/2020 ügyiratszámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat a SO/KTHF/00530-
15/2022 ügyiratszámú határozattal lett módosítva. (A dokumentáció tartalmazza.) 

A tervezési munka keretében a projekthez engedélyezési és kiviteli terv készült. 
 

A módosítások célja: 
A településrendezési eszközök módosítása megteremti a kerékpárútfejlesztéshez szükséges szabályozási 

hátterét, a jogi telekhatároknak a tervezett nyomvonalhoz történő igazítása. 
 
A módosítások várható hatása: 

Az kerékpárút építés megkezdésének várható időpontja a 2024. év, forgalomba helyezés várható 
időpontja 2025. év. 

A kerékpárút létesítésével Kaposvár turisztikai lehetőségei bővülnek, egy újabb célcsoport megnyerése 
valósul meg.A kerékpárút kialakítása a városon belül a kerékpáros turistákon felül, a helyi lakosok közlekedési 
kultúráját is befolyásolja. A városi kerékpáros közlekedés arányának növelésével és a lakosság körében egyre 
népszerűbbé váló közlekedési forma segítségével Kaposvár az élhetőbb, vonzóbb város státuszba kerül. 

Az új kerékpáút révén biztonságosabb lesz a kerékpáros közlekedés, főleg a kisgyermekes családok 
számára. A városban kialakuló kerékpáros úthálózat révén az aktív mobilitás mind nagyobb arányú 
térnyerésével csökken a közlekedési eszközök által generált lég-, porszennyezés, valamint a zajterhelés, 
továbbá a lakosok fizikai aktivitási szintje és testi-lelki egészségi állapota is javulhat, elősegíti. 
 

A módosítások során a település közigazgatási területén belül új beépítésre szánt területek nem 
kerülnek kijelölésre, így az Étv. 7.§ (3) bekezdésének b) pontja alapján a módosításokhoz biológiai aktivitás érték 
számítás nem készül. 
 
A módosítási szándék megvalósításához elengedhetetlen a hatályos településrendezési eszközök közül a 
településszerkezeti terv és a KÉSZ belterületi szabályozási terv K18, K22, K23 és K24 tervlapjainak módosítása. A 
módosított tervlapok kivonata a dokumentációban szerepeltetésre kerülnek. 
 

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 partnerségi egyeztetéssel párhuzamosan 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 megfelelően dönt az önkormányzat a környezeti 
vizsgálat elkészítésének szükségességéről melyet a végső szakmai véleményezési szakaszban szerepeltet. 
 
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 

 

 

 



KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M25/2022-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA 
 

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2022 JÚNIUS  10 

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  
 

   

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  
 

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 6 országos övezet 
érinti: 
- Ökológiai hálózat magterületének övezete 
- Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
- Ökológia hálózat pufferterületének övezete 
- Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
- Erdők övezete 
- Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település 
 
A módosítással érintett telektömböket egy országos övezet érinti, mely a következő: 
- 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 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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KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M25/2022-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA 
 

VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG/2022 JÚNIUS  17 

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 területeket 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.



 

 

II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

ORTOFOTÓ A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEKTÖMBRŐL 
 

1. Pécsi út – vasúti kereszteződéstől a Béla király utcai felüljáróig 
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2. Gilice utca mentén (Vár utcai vasúti átjáró és Csík F. sétány közötti szakaszon)  

 



 

 

TÉRKÉPMÁSOLAT A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEKTÖMBRŐL:  
 

1. Pécsi út – vasúti kereszteződéstől a Béla király utcai felüljáróig 
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2. Gilice utca mentén (Vár utcai vasúti átjáró és Csík F. sétány közötti szakaszon) 

 
 



 

A VÁLTOZTATÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA: 
 

 

1. Pécsi út – vasúti kereszteződéstől a Béla király utcai felüljáróig 

 Kezdeményező: Via Future Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Érintett helyrajzi számok: 2423/2, 2433/2, 2434/2, 2436/36, 2436/41, 2436/40, 2436/39, 
2436/3 – 9, 2436/11-20, 2436/21-27, 2436/37, 2436/38, 2439/1, 
2439/2, 7115, 7114, 7113/1, 7093/2 

Övezet a módosítás előtt: KÖu-TF, Vt, V/vf, Ev/2 

Övezet a módosítás után: KÖu-TF 

Változtatás leírása: 

 A Szigetvár-Kaposvár kerékpárút nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekt. A Somogy megyei 
kerékpárút szakasz záró állomása Kaposvár. A projekt előkészítése során realizálódó nyomvonal 
miatt, a kerékpárút szabályozási elem jelenlegi jelölésének módosítása a beruházás volumenére és 
prioritására tekintettel szükségszerű. 
 
Kaposvárt a 2. rész. – Bőszénfa (Antalszállás megyehatár) – Kaposvár közötti 30,5 km hosszúságú 
kerékpárúti szakasz – 4. és 5. tervezési szakasz érinti. A településrendezési eszközök módosítása 
tekintetében az 5. tervezési szakasznak eleje és vége érintett.  
Az 5. tervezési szakasz eleje: a Pécsi utcából ágazik ki, meglévő földúton, majd a Vt övezeti 
besorolású magáningatlanon, keresztezve a Malom árkot és Kisgáti árkot a Kapos folyót követve - 
EV/2 területfelhasználású magáningatlanokon át-, majd a Béla király utcai kerékpárúthoz 
csatlakozik.  
 
A kerékpárút nyomvonallal érintett ingatlanokon a „kerékpárút” szabályozási elem feltüntetésre 
kerül. A kerékpáúttal igénybe vett területek kisajátításra kerülnek, a jogi telekhatárról a szabályozási 
vonal jelölés a változási vázrajt szerinti tervezett telekhatárra kerül át. 
(A Kapos folyótól délre jelölt „kerékpáút” jelölés nem kerül törlésre, a város egy későbbi beruházás 
céljából fejlesztési lehetőségként megtartja.) 
 

 Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:  
 A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervlapot és a HÉSZ-t (14. melléklet) valamint annak 

belterületi szabályozási tervi mellékleteit (K18, K23 és K24).  
 
A módosítással érintett, változási vázrajz szerinti területek közlekedési területbe (Köu-Tf) történő 
övezeti átsorolására kerül sor. Az övezetek előírásai, paraméterei nem változnak. 
 
A 2433/2 hrsz-ú ingatlan Vt-SZ/4 övezeti besorolásból Vt-SZ/15 övezetbe kerül át, mivel a kisajátítás 
után visszamaradó telek terület nem éri el a korábbi övezeti besorolása szerinti minimális 
telekméretet. 

Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 21/2022.(II.24.) számú önkormányzati 
határozatának 4. b) pontjában döntött a településrendezési eszközök módosításáról. 
 



 

 

Módosítás előtti állapot:  
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Módosítás utáni állapot:  

 
 



 

 

2. Gilice utca mentén (Vár utcai vasúti átjáró és Csík F. sétány közötti szakaszon) 

 Kezdeményező: Via Future Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Érintett helyrajzi számok: 7132,3, 9009/10, 9050/4, 9050/3, 9009/5, 9050/1, 9030, 9735, 
9058/2 

Övezet a módosítás előtt: KÖu-TF, Z/kp 

Övezet a módosítás után: KÖu-TF 

Változtatás leírása: 

 A Szigetvár-Kaposvár kerékpárút nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekt. A Somogy megyei 
kerékpárút szakasz záró állomása Kaposvár. A projekt előkészítése során realizálódó nyomvonal 
miatt, a kerékpárút szabályozási elem jelenlegi jelölésének módosítása a beruházás volumenére és 
prioritására tekintettel szükségszerű. 
 
Kaposvárt a 2. rész. – Bőszénfa (Antalszállás megyehatár) – Kaposvár közötti 30,5 km hosszúságú 
kerékpárúti szakasz – 4. és 5. tervezési szakasz érinti. A településrendezési eszközök módosítása 
tekintetében az 5. tervezési szakasznak eleje és vége érintett.  
Az 5. tervezési szakasz vége: a Csík Ferencsétány meglévő kerékpárútján tovább haladva a Gilice 
utcán déli oldalán folytatódna a nyomvonalvezetés, ahol útburkolat szélesítéssel került 
megtervezésre a Vár utca vasúti átjáróig. 
 
A kerékpárút nyomvonallal érintett ingatlanokon a „kerékpárút” szabályozási elem feltüntetésre 
kerül. A kerékpáúttal igénybe vett területek kisajátításra kerülnek, a jogi telekhatárról a szabályozási 
vonal jelölés a változási vázrajt szerinti tervezett telekhatárra kerül át. 
(A Kapos folyótól északra jelölt „kerékpáút” jelölés nem kerül törlésre, a város egy későbbi beruházás 
céljából fejlesztési lehetőségként megtartja.) 
 

 Övezeti előírásokban történt jelentősebb változás:  
 A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervlapot és a HÉSZ-t (14. melléklet) valamint annak 

belterületi szabályozási tervi mellékletét (K22).  
 
A módosítással érintett, változási vázrajz szerinti területek közlekedési területbe (Köu-Tf) történő 
övezeti átsorolására kerül sor. Az övezetek előírásai, paraméterei nem változnak. 
 

Az önkormányzat a módosítást támogatja, a képviselő-testület 21/2022.(II.24.) számú önkormányzati 
határozatának 4. b) pontjában döntött a településrendezési eszközök módosításáról. 
 



 

Módosítás előtti állapot: 
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MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE: 
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VÁLTOZÁSOK 
 

Kaposvár MJV. településrendezési eszközeinek 25. számú módosítása Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
21/2022. (II. 24.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét a 2423/2, 2433/2, 
2434/2, 2436/36, 2436/41, 2436/40, 2436/39, 2436/3 – 9, 2436/11-20, 2436/21-27, 2436/37, 2436/38, 2439/1, 2439/2, 
7115, 7114, 7113/1, 7093/2, 7132/3, 9009/10, 9050/4, 9050/3, 9009/5, 9050/1, 9030, 9735 és 9058/2 hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában érinti az alábbiak szerint: 
 
1. számú módosítási pont: 

 A 2423/2 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem feljelölése 
területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 
 

 A változtatás során a 2433/2 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul 
településközponti vegyes terület (Vt-SZ/4) övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 603 m2 
területet érint.            Vt-SZ/4→KÖu-Tk  
A Vt-SZ/4 övezeti besorolású ingatlanrész visszamaradó részének (722 m2) övezeti besorolása nem 
változik, továbbra is településközponti vegyes területbe tartozik, csak a beépítési paraméterei miatt az 
övezeti számozása módosul.       Vt-SZ/4→Vt-SZ/15 
A kerékpárút nyomvonala és a Vt–SZ/4 között visszamaradó Vt-SZ/10 terület (55 m2) övezeti besorolása 
nem változik, továbbra is településközponti vegyes területbe tartozik, csak a beépítési paraméterei 
miatt az övezeti számozása módosul.      Vt-SZ/10→Vt-SZ/15 
A Vt–SZ/4 övezeten keresztül haladó kerékpárút nyomvonala miatt leszakadó terület (175 m2) övezeti 
besorolása nem változik, továbbra is településközponti vegyes területbe tartozik, csak a beépítési 
paraméterei miatt az övezeti számozása módosul.    Vt-SZ/4→Vt-SZ/10 
A változtatás során a 2433/2 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul 
településközponti vegyes terület (Vt-SZ/10) övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 489 
m2 területet érint.           Vt-SZ/10→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2434/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem 
feljelölése területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 

 A változtatás során a 2436/36 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem 
feljelölése területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 

 A változtatás során a 2436/41 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 902 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/40 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 533 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/39 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 1008 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/3 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 393 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/4 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 406 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/5 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 1578 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/6 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 872 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/7 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 457 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 
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 A változtatás során a 2436/8 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 405 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/9 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 329 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/11 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 541 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/12 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 211 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/13 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 259 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/14 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 173 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/15 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 110 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/16 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 112 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/17 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 373 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/18 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 407 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/19 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 454 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/21 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 250 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/22 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 244 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/23 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 205 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/24 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 210 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/25 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 227 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/26 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 206 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/27 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 255 m2 területet érint.     
          Ev/2→KÖu-Tk 
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 A változtatás során a 2436/37 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 1.320 m2 területet érint.    
           Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2436/38 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
erdőterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 2.470 m2 területet érint.    
           Ev/2→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2439/2 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul vízgazdálkodási 
terület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 1.073 m2 területet érint.     
          V/vf→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 2439/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem 
feljelölése területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 

 A változtatás során a 7115 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem feljelölése 
területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 

 A változtatás során a 7114 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem feljelölése 
területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 

 A változtatás során a 7113/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem 
feljelölése területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 

 A változtatás során a 7093/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem 
feljelölése területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 

 
2. számú módosítási pont: 

 A változtatás során a 7132/3 hrsz-ú ingatlan egy részének területfelhasználása módosul védelmi 
zöldterület övezetről közlekedési út terület övezetre. A módosítás 2.230 m2 területet érint.     
          Z/kp→KÖu-Tk 

 A változtatás során a 9009/10 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem 
feljelölése területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 

 A változtatás során a 9050/4 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem 
feljelölése területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 

 A változtatás során a 9050/3 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem 
feljelölése területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 

 A változtatás során a 9009/5hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem 
feljelölése területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 

 A változtatás során a 9050/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem 
feljelölése területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 

 A változtatás során a 9030 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem feljelölése 
területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 

 A változtatás során a 9735 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem feljelölése 
területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 

 A változtatás során a 9058/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a „kerékpárút” szabályozási elem 
feljelölése területfelhasználás változást nem jelent. Nem releváns. 
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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 

hrsz területfelhasználás övezeti 
jel 

területe 
(m2) területfelhasználás övezeti jel területe 

(m2) 

2433/2 

településközponti 
vegyes terület Vt-SZ/4 1.500 

településközponti vegyes 
terület Vt-SZ/10 175 

településközponti vegyes 
terület Vt-SZ/15 722 

közlekedési terület KÖu-Tk 603 

településközponti 
vegyes terület Vt-SZ/10 544 

(10.063) 

településközponti vegyes 
terület (Vt-Sz/10) (9519) 

településközponti vegyes 
terület Vt-SZ/15 55 

közlekedési terület KÖu-Tk 489 

2436/41 védelmi erdőterület Ev/2 902 közlekedési terület KÖu-Tk 902 

2436/40 védelmi erdőterület Ev/2 533 közlekedési terület KÖu-Tk 533 

2436/39 védelmi erdőterület Ev/2 1.008 közlekedési terület KÖu-Tk 1.008 

2436/3 védelmi erdőterület Ev/2 393 közlekedési terület KÖu-Tk 393 

2436/4 védelmi erdőterület Ev/2 406 közlekedési terület KÖu-Tk 406 

2436/5 védelmi erdőterület Ev/2 1.578 közlekedési terület KÖu-Tk 1.578 

2436/6 védelmi erdőterület Ev/2 872 közlekedési terület KÖu-Tk 872 

2436/7 védelmi erdőterület Ev/2 457 közlekedési terület KÖu-Tk 457 

2436/8 védelmi erdőterület Ev/2 405 közlekedési terület KÖu-Tk 405 

2436/9 védelmi erdőterület Ev/2 329 közlekedési terület KÖu-Tk 329 

2436/11 védelmi erdőterület Ev/2 541 közlekedési terület KÖu-Tk 541 

2436/12 védelmi erdőterület Ev/2 211 közlekedési terület KÖu-Tk 211 

2436/13 védelmi erdőterület Ev/2 259 közlekedési terület KÖu-Tk 259 

2436/14 védelmi erdőterület Ev/2 173 közlekedési terület KÖu-Tk 173 

2436/15 védelmi erdőterület Ev/2 110 közlekedési terület KÖu-Tk 110 

2436/16 védelmi erdőterület Ev/2 112 közlekedési terület KÖu-Tk 112 

2436/17 védelmi erdőterület Ev/2 373 közlekedési terület KÖu-Tk 373 

2436/18 védelmi erdőterület Ev/2 407 közlekedési terület KÖu-Tk 407 

2436/19 védelmi erdőterület Ev/2 454 közlekedési terület KÖu-Tk 454 

2436/21 védelmi erdőterület Ev/2 250 közlekedési terület KÖu-Tk 250 

2436/22 védelmi erdőterület Ev/2 244 közlekedési terület KÖu-Tk 244 

2436/23 védelmi erdőterület Ev/2 205 közlekedési terület KÖu-Tk 205 

2436/24 védelmi erdőterület Ev/2 210 közlekedési terület KÖu-Tk 210 

2436/25 védelmi erdőterület Ev/2 227 közlekedési terület KÖu-Tk 227 

2436/26 védelmi erdőterület Ev/2 206 közlekedési terület KÖu-Tk 206 
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2436/27 védelmi erdőterület Ev/2 255 közlekedési terület KÖu-Tk 255 

2436/37 védelmi erdőterület Ev/2 1.320 közlekedési terület KÖu-Tk 1.320 

2436/38 védelmi erdőterület Ev/2 2.470 közlekedési terület KÖu-Tk 2.470 

2439/2 vízgazdálkodási 
terület V/vf 92 közlekedési terület KÖu-Tk 92 

7132/3 zöldterület Z/kp 2.230 közlekedési terület KÖu-Tk 2.230 

ÖSSZESEN 260  260 

 
Összes növekmény: övezeti 

jel 
 terület (m2) Összes csökkenés övezeti 

jel 
 terület (m2) 

településközponti vegyes terület Vt-Sz 952 településközponti vegyes terület Vt-Sz 2.044 
védelmi erdőterület Ev/2 14.910 

Közlekedési terület KÖu-Tk 18.324 vízgazdálkodási terület V/vf 92 
zöldterület Z/kp 2.230 

 Szum 19.276  Szum 19.276 
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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 

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). 

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 25. számú 

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

változtatások a jogszabályokkal összhangban vannak. 

 



 

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 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 „M25/2022-OTÉK” jelű módosítás kapcsán  

a. a Pécsi utca – vasúti vágány – Béla király utcai felüljáró - Kapos folyó által határolt tömb 

vonatkozásában a határozat 1. melléklete szerinti-,  

b. a Bartók Béla utca – vasúti vágány – Cseri út - Kapos folyó által határolt tömb vonatkozásában a 

határozat 2. 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:  
1. melléklet 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
4. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS 

SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYANDÓ 
MUNKARÉSZEI 
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KÉSZ MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

...../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 rendelete (továbbiakban: R) 14. mellékletének helyébe az 1. mellékletének 
normatartalma lép. 
 
(2) A R.-hez tartozó Belterületi szabályozási terv K18, K23, K24 tervlapjai: a Pécsi utca – vasúti 
vágány – Béla király utcai felüljáró - Kapos folyó által határolt tömb határolt telektömbre vonatkozó 
normatartalma helyébe e rendelet 2. mellékletének normatartalma lép. 
 
(2) A R.-hez tartozó Belterületi szabályozási terv K22 tervlapjai: a Bartók Béla utca – vasúti vágány 
– Cseri út - Kapos folyó által határolt tömb határolt telektömbre vonatkozó normatartalma helyébe 
e rendelet 3. mellékletének normatartalma lép. 
 

2.§ 

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

Szita Károly                                                                     dr.  Csillag Gábor  
                   polgármester                                                                                jegyző 
 



 

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

 



 

 
 

2.  melléklet  ...../2022. (..... . .....) önkormányzati rendelethez 
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3.  melléklet  ...../2022. (..... . .....) önkormányzati rendelethez 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS 

 

 


