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MULEÍRÁS 

Bevezetés, elozmények 

Kaposvár szabályozási tervének (KSZT) és helyi építési szabályzatának (KÉSZ) a Füredi út – 
közpark övezet – 5377/2 hrsz-ú közterület – Raktár utca területre vonatkozó módosítását a 
METRO Group Asset Management Ingatlan Kft. kezdeményezésére (és költségvállalása mellett) 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízására készítette a Budapest Fováros 
Városépítési Tervezo Kft. (BFVT Kft.). 

A módosításra a tömb 5379 hrsz-ú telkén elhelyezendo PRAKTIKER áruház, valamint üzletsor 
elhelyezése miatt van szükség. A két létesítmény egy épületegyüttesként történo megvalósítására 
kiadott építési engedélyt ugyanis az építteto a KSZT és KÉSZ jelen módosítását követoen 
módosítani kívánja annak érdekében, hogy a két funkciót két különálló épületben, két önálló 
helyrajzi számú telken építhesse fel. Ebben az esetben viszont a Praktiker áruház 
építménymagassága nem felelne meg a jelenlegi építési övezeti határértékeknek. 

Jelen tervdokumentáció a terület összefoglaló vizsgálatát, valamint a KSZT és KÉSZ 
módosításának tervi munkarészeit tartalmazza. 

A tervjavaslat Kaposvár Város Foépítészével, valamint a Metro Group Asset Management Ingatlan 
Kft-tol Seres László projektvezetovel egyeztetve, továbbá természetesen az elozetes vélemények 
figyelembevételével készült az Étv. 9.§ (3) bekezdése szerinti államigazgatási véleményezési 
eljárás céljából. 

A tervanyag külön örökségvédelmi hatástanulmányt nem tartalmaz, mivel a 70/2005 (XII. 15.) 
számú Önkormányzati rendeletével jóváhagyott szabályozási terv és helyi építési szabályzat – 
amely a teljes településre vonatkozó Örökségvédelmi hatástanulmányt is tartalmazta - 
értékvédelmi fejezete alapján a területen sem épített, sem természeti, sem régészeti jelentoségu 
érték nem található. 

 

I. VIZSGÁLATOK 

I.1. Településrendezési vizsgálatok 

I.1.1. Településszerkezeti összefüggések, a terület lehatárolása 

A tervezési terület, azaz a Füredi út – közpark övezet – 5377/2 hrsz-ú közterület – Raktár utca által 
határolt terület Kaposvár belterületének északi részén helyezkedik el. 
A közel 8ha-os terület a Somogy megyei város közlekedési szempontból frekventált helyen 
található tömbje. Keleten a 67-es út belterületi szakaszának részét képezo Füredi út, északon a 
Raktár utca, nyugaton egy gyalogosan használható, keskeny közterület, míg délen lakóterület és 
közpark határolja. A területtol északra - a Raktár utca túloldalán - és nyugatra szintén gazdasági 
területek, illetve nyugatra az észak-déli (MÁV Kaposvár-Fonyód) vasútvonal és a Füredi-vízfolyás 
találhatók. A terület szomszédságában délen erdosáv húzódik, azon túl közpark és a Füredi 
lakótelep északi végét záró, bokros telepítésu Pipacs utcai lakóegyüttes, dél-keleten, a Füredi út 
túloldalán honvédségi terület és egy néhány épületbol álló (volt honvédségi lakótelep) 
lakóházcsoport, észak-keletre pedig településközponti vegyes terület található.  
A Raktár utca déli oldalán, valamint a Füredi út keleti oldalán húzódik Kaposvár belterületi határa. 
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I.1.2. Tervi elozmények 

Kaposvár Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjedo szabályozási tervét (KSZT) 
és helyi építési szabályzatát (KÉSZ), valamint ezzel összhangban a TSZT módosítását 2005. 
szeptemberében készítette el a Budapest Fováros Városépítési Tervezo Kft. (BFVT Kft.). Elkészült 
továbbá a teljes településre vonatkozó „Örökségvédelmi hatástanulmány” is, melyet az Arker 
Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. készített a BFVT Kft. munkájával összhangban. 
Az érvényben lévo módosított TSZT-t Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyulése 377/2005. (XII. 
14.) számú Önkormányzati határozatával fogadta el, a hatályos KÉSZ-t és KSZT-t pedig a 
70/2005. (XII. 15.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. 
A vizsgált terület jelenleg Gksz/5 építési övezetben van, amelyben a szabadon álló beépítés 
maximális mértéke 40%-a lehet a teljesen közmuvesített, legalább 1500m2-es telkeknek. Az 
épületek építménymagassága 3,0-7,5m-ig terjedhet, legfeljebb 1,0 m2/m2 szintterületi mutató 
kihasználásával. A telken belül 30% zöldfelületi minimumot kell biztosítani. A szint alatti beépítés 
mértéke legfeljebb 50% lehet. 
A terület korlátozásokkal terhelt. Érinti a területtol északra található loszerraktár védoterülete, a 
honvédségi laktanya védoterületi sávjai, valamint a honvédségi gyakorlótér védoterülete. 
 
I.1.3. Területfelhasználás, beépítettség- és épületvizsgálat 

Jelenleg a terület túlnyomó része beépítetlen, csupán az 5376/5 helyrajzi számú telken található 
egy Kertészeti áruda viszonylag új épülete. A terület nagy része Gksz, kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági területbe sorolt, az 5379 hrsz-ú terület déli keskeny sávja véderdo övezetben van. 
A Raktár utca túloldalán kereskedelmi-, szolgáltató funkciók kezdtek megtelepedni (autószalon, 
szerviz, raktár, építoanyag kereskedelem). A területtol észak-nyugatra nagy területet foglal el egy 
elektromos alállomás. A Füredi út túloldalán F+3 szintes lakóépületekkel volt honvédségi lakótelep, 
északon pedig a honvédségi terület húzódik. 
 
I.1.4. Telek- és tulajdonviszonyok 

A tervezési területet határoló közterületek és a területet kettészelo 5378/1 hrsz-ú telek 
önkormányzati tulajdonban vannak, a többi telek magántulajdonban van. A beépítetlen 
földrészletek többsége azonos tulajdonos (illetve tulajdonosi kör) birtokában van, várható, hogy a 
teljes vizsgált területen (a Kertészeti áruda kivételével) homogén tulajdoni szerkezet alakul ki, 
amely lehetové teszi a terület egységes, illetve összehangolt fejlesztését és rendezését. 
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I.2. Közlekedési vizsgálat 

A vizsgált terület a Füredi úttól nyugatra, a Raktár utcától délre helyezkedik el. 

A Füredi út a 67-es országos foforgalmú út szakasza, amely a vizsgált terület elotti szakaszon 2x2 
forgalmi sáv széles.  

A 67-es számú másodrendu foutat jelentos forgalom terheli, amelynek értéke a belterületi 
szakaszán 11000 Ejármu/nap (MÁV Dombóvár-Gyékényes vasútvonal feletti felüljárónál), a 
külterület északi szakaszán 4300 Ejármu/nap, a déli szakaszán 7000 Ejármu/nap.  

Ezen az útvonalon jelentos az átmeno forgalom is, mivel Kaposvár északi, déli városrésze között 
ezen az útvonalon van az egyetlen külön szintu átvezetés a vasút felett.  

A Raktár utca 2x1 forgalmi sáv keresztmetszetu II. rendu foút, amely a Füredi utat és a Jutai utat 
köti össze, középso szakaszán szintben keresztezi a Kaposvár-Fonyód vasútvonalat.  

A Raktár utca a Füredi úttal jelzotáblás forgalom szabályozású, csomópontban csatlakozik.  

A vizsgált területen jelenleg egy Kertészeti áruda található, melynek a bejárata a Raktár utcára 
nyílik. 

 

I.2.1. Parkolás 

A Kertészeti árudához nagyobb összefüggo parkoló tartozik, ezen kívül a vizsgált terület 
ingatlanaihoz – mivel beépítetlenek – gépkocsi behajtó nincs kialakítva. 

 

I.2.2. Gyalogos és kerékpár közlekedés 

A vizsgált területen a határoló utak mentén nincs kiépített járda és önálló kerékpár út sem.  

 

I.2.3. Autóbusz közlekedés 

A vizsgált terület tömegközlekedését autóbuszvonalak biztosítják, a helyi autóbuszjáratok (11, 
11Y)a Kaposvári Tömegközlekedési Rt., valamint a helyközi járatok, amelyek a Kapos Volán Rt. 
kezelésében vannak.  

A vizsgált terület közelében buszmegálló pár a Füredi út mentén a terület déli határán van.  
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I.3. Környezetállapot vizsgálat 

I.3.1. Környezetvédelmi vizsgálat 

Levegominoség 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter 1/2005. (I.13) KvVM rendelete alapján a tervezési terület 
a „Kaposvár” légszennyezettségi agglomeráció zónába tartozik. 

A város légszennyezettségi zónái szennyezo anyagonként az alábbiak: kéndioxid – F, 
nitrogéndioxid – D, szénmonoxid – E, szilárd szennyezo – D, benzol – F. 

A tervezési terület levegominoséget a térségi háttérszennyezés és a tömböt határoló utcák 
forgalmából eredo légszennyezés határozza meg. 

A levego térségileg enyhén-közepesen szennyezett. A városban több légszennyezést eloidézo cég 
is muködik, azonban ezek a tervezési területtol messzebb helyezkednek el. A koncentrált 
forgalommal és környezetterheléssel érintett belvárostól is távolabb fekszik a tömb. Déli irányból 
széles véderdo és parksáv keretezi a területet. A növényzet biológiailag aktív felülete tovább 
csökkenti a légszennyezés mértékét. A laktanyát keletrol szintén széles erdosáv határolja. 

A hatályos légszennyezettségi határértékeket a 4/2004. /IV.7./ KVVM-ESZCSM-FVM rendelet 
határozza meg. 

A tömböt keletrol határoló 2x2 sávos Füredi út jelentos forgalmat bonyolít le, a Raktár utca 
forgalma kis mértéku. A táblázatból is egyértelmuen kiderül, hogy a Füredi út forgalomterhelése 
jelentosen megnöveli a terület környezetterhelését. 

Szennyezo anyag 
koncentrációja 
(g/m3) 

Füredi út (67-es út) 
 

Szennyezo anyag 
egészségügyi 
határértéke 
(g/m3) 

Szén-monoxid 386,72 10 000 
Nitrogén oxidok 60,04 200 
Kén-dioxid 1,18 250 

 
Helyi szennyezo pontforrás nem található a területen. 

A szomszédos laktanya épület 50, 100, 200, 300, 1000 és 1500 méteres védotávolsága is érinti a 
területet. A HÉSZ különbözo korlátozásokat határoz meg a távolság függvényében. A korlátozások 
elsosorban a területhasználatra vonatkoznak. A laktanya telekhatárától mért 1500 m-es távolságon 
belül káros levegoszennyezést okozó építmény nem helyezheto el. 

Zajterhelés 
A területen a 8/2002. (III. 12.) KöM-EüM együttes rendelet eloírásai vannak érvényben. 

A zajterhelés a jelentos forgalmat lebonyolító (800 E jármu/csúcsóra) Füredi út forgalmából 
származik. Az út teherforgalma nem jelentos, mindössze az összes jármuforgalom 4-5%-a. 

A vizsgált tömb a gazdasági területek kategórián belül kereskedelmi, szolgáltató területbe, a 
hatályos KÉSZ szerint Gksz/5 jelu építési övezetbe tartozik, így a gazdasági területre vonatkozó 
zajterhelési határértékek vannak érvényben.  
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 Füredi út 
Nappali csúcsórai 
zajterhelés (dB) 

67. 4 dB 

Gazdasági és különleges terület *65 
 
*a közegészségügyi hatóság a környezetvédelmi hatóság véleményének figyelembevételével, 
indokolt esetben 5 dB, kivételesen 10 dB túllépést engedélyezhet a szükséges feltételek 
eloírásával 

A számított zajterhelési adatok révén bebizonyosodott, hogy a Füredi út zajterhelése meghaladja 
az eloírt egészségügyi határértéket. A zajterhelés az úttól 8m-re lett meghatározva. 

A távolság függvényében a zajterhelés csökkentett mértékben érvényesül, azonban a 
zajszennyezés mindenképpen jelentos környezet terhelést ró a vizsgált területre. 

A tömböt északról határoló Raktár utca forgalma nem számottevo, a zajterhelés meg sem közelíti 
a határértékeket. 

Talaj és felszín alatti vizek, potenciális szennyezések 

A 219/2004. (VII. 21.) Kr. felszín alatti vízminoség védelmi kategóriái szerint a terület az 
„Érzékeny” kategóriába tartozik. 

A talajvízszint 2, 5 - 5, 5 m között ingadozik. A felszín alatti vizek, a geológiai adottságok folytán 
átjárhatók, emiatt szennyezésre érzékenyek 

A tervezési terület alapkozetét a kristályos-gránit alap adja. Fölötte alsó-pannon márga, majd 
felso-pannon (lignitbeépülésu) homok, agyag rétegzodik. Följebb pleisztocén kavicsos, murvás 
folyóvízi homok, homokos löszös üledék, löszös összlet települt. 

Mivel a beépítésre szánt területen részben jelenleg is mezogazdasági termelés folyik, így a növény 
védoszerek használatából kifolyólag kisebb mértéku potenciális szennyezés feltételezheto a 
talajban. 

A Füredi útról elfolyó szennyezett csapadékvizek az út menti árokban szikkadnak el. 

A Kertészeti áruda területén, csak kommunális hulladék keletkezésérol van tudomásunk. A 
hulladék elszállítása heti rendszerességgel történik. 

 

I.3.2. Zöldfelületi vizsgálat 

A tervezési területet magas biológiailag aktív felületarány jellemzi. Kevés a burkolt felület, 
mindössze a 5375/5 hrsz-ú telek beépített, ahol egy Kertészeti áruda üzemel. Az áruda telkén a 
rakodó és parkoló felületeken kívül fennmaradó részek parkosítottak. A növénytelepítés során 
kultúr és díszfajokat alkalmaztak. A létesítményhez egy kisebb növény lerakat is tartozik. 

A tömb déli részén mezogazdasági termelés folyik, így a területnek idoszakos a 
növényborítottsága. A szántó, mint biológiailag aktív felület, csak a kukorica vetése és aratása 
között tölti be szerepét. 

A terület északi fele rét muvelési ágban van. A rét a szántó muvelés felhagyásával spontán 
gyepesedéssel alakult ki. A jól beállt lágyszárú társulás uralkodó faja a zsálya. Néhány 
degradációra utaló lágyszárú faj is megtalálható a területen. 

A rétet és a szántót két összefüggo fa és cserje csoport tarkítja. Jellemzo fajok a fehér akác, a 
nyár, a juhar és a fuz. 
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A közterületek zöldfelületi ellátottsága változó. A Raktár utca teljesen fátlan, a Füredi úton a 
laktanya elotti oldalon juhar fasor keretezi az utat. A fák törzskörmérete átlag 20-40 cm. A fasor 
helyenként hiányos. 

A Füredi út és a Raktár utca mentén 8-10 méter széles gyepes vízelvezeto árok húzódik az út 
mentén. Helyenként néhány zöldjuhar árválkodik az útmenti zöldsávban. 

Délrol egy 25-30 m széles véderdosáv határolja a tervezési területet. A véderdosávot elsosorban 
nyárfák és ezüstfák alkotják és biztosítják a szükséges védelmet.  

A szomszédos lakóterületekhez kapcsolódó közpark jellemzo fafajai a nyírfa, a hárs a feketefenyo 
és a juhar. A gyepes felületeken kitaposott sétautak tárják fel a parkot. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a tervezési terület nagy része beépítetlen, így viszonylag 
magas a biológiailag aktív felületek aránya. A szomszédos véderdosáv fontos szerepet játszik a 
környezetterhelés csökkentésében, míg a terület vonzáskörzetébe eso közpark a közcélú 
zöldfelületi ellátottságot biztosítja. A közterületi zöldfelületek tekintetében, az utcafásításban 
jelenleg hiányosságok mutatkoznak.  
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I.4. Közmuvizsgálat 

I.4.1. Vízellátás 

A hálózat körvezetékes rendszerben épült ki, az alaphálózat NÁ 400 – 300 – 200 mérettel. Az 
alapvezeték-rendszer gyuruje a belváros körül épült ki, errol ágaznak le a NÁ 100 – 80 méretu 
ellátó vezetékek. A térség vízellátását a Füredi úton lévo DN 200 mm-es nyomócso biztosítja, 
amely a belvárosban üzemelo körvezeték hálózatról ágazik le. Az ellátást biztosító gerincvezeték 
DN 300-as méretu, ami a Búzavirág utca és a Sopron utca alatt húzódik. 
 A Füredi úton még egy ivóvízvezeték található, amely a Zaranyi lakótelep mellett lévo IV-es 
számú Vízmu teleptol indul ki, DN 80 mérettel. 
 
I.4.2. Csatornázás 

Kaposvár területén a vízelvezetés elválasztott rendszeru. A keletkezo szennyvizeket a szennyvíz 
tisztítóban tisztítják meg, a csapadékvizek befogadója a Kapos folyó. 
 
Szennyvíz elvezetés 
A város szennyvizeit zárt csatorna szállítja a szennyvíztisztítóba, amelynek végpontja a Füredi 
úton a Raktár utcánál található. A szennyvízcsatorna mérete NA 30, anyaga beton. A 
csatornavezeték a Füredi út alatt haladva az Áchim András utcáig vezet, és itt csatlakozik az NA 
500-as fogyujtohöz. 
 
Felszíni vízelvezetés 
Kaposváron a csapadék vizek a belterületen csapadék csatornában, külterületen pedig nyílt 
árokban kerülnek elvezetésre. Zárt csapadék csatorna legközelebb a Füredi úti lakótelepen 
található. A térség nyílt árkos felszíni vizeinek befogadója a Raktár utcát keresztezo Füredi 
vízfolyás. 
 
I.4.3. Villamosenergia-ellátás 

A térség villamos energia ellátását 20 kV-os hálózat végzi, amelynek leglényegesebb pontja a 
Dr.Guba Sándor utca mellett lévo Kaposvár 120/20 kV-os alállomás, ahonnan több irányba 120 
kV-os távvezetékek indulnak ki. Egyikük a belvárost északról kerüli ki és a Raktár utca mellett lévo 
állomás megtáplálására épült ki. 
A MÁV állomás területén a 120/25 kV-os transzformáción kívül egyenirányításra is sor kerül. Az 
egyenirányított villamos energiát szállító távvezeték a 120 kV-os tartószerkezetre került 
felszerelésre a Kaposvár-Fonyód vasútvonal mellett és csatlakozik a nagykanizsai vonal felso 
vezetékéhez a Vasútköz térségében. 
A Kaposvár alállomásból kiinduló 20 kV-os hálózat a városon kívül a környéken lévo települések 
ellátását is végzik amelyek közül a környékben lévok a MÁV állomáshoz is kapcsolódnak. Ez a 
hálózat a Raktár utca térségében szabadvezetékként épült ki. A rendszer egyik ága az 
alállomásból kiindulva a Raktár utcában, a Füredi úton épült ki, majd Hetes irányába folytatódik 
tovább. Egy másik vezeték az alállomásból a Raktár utca keresztezése után az 5376/11, az 
5378/53 és az 5379-es hrsz-ú ingatlanokon épült ki és a Füredi utat keresztezve hagyja el a 
területet. Ez a hálózat az alállomás területén két, a Raktár utcában is két, a volt laktanya területén 
még egy 20/0,4 kV-os oszlop (OTR), tipusú transzformátort táplál meg. A Raktár utcai 
transzformátorokból kiinduló kisfeszültségu hálózat kábelként épült ki amely a közelben lévo 
ingatlanokat látja el villamos energiával. 
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I.4.4. Gázellátás 

Kaposvár vezetékes gázellátását az országos nagynyomású gázhálózatról megtáplált Toponár 
mellett lévo ill. a Kaposújlaki gázátadó állomás biztosítja. A gázátadó állomások melletti 
gázfogadókat összeköto nagyközépnyomású, un. Északi körvezetékrol a Füredi útnál ágazik le a 
DN 200 mm méretu Kaposfüred ellátását biztosító nagyközépnyomású gerincvezeték. Errol a 
gerinc vezetékrol a Raktár utcánál egy DN 63 KPE méretu vezeték ágazik le amelyik az 5378/47 
hrsz-ú telek melletti ingatlanok ellátására épült ki. 
 
I.4.5. Táv-és hírközlés 

Vezetékes hálózatok 
A Kaposvár területén lévo távközlési és adatátviteli hálózatot a T-Com Rt. Pécsi Muszaki 
Szolgáltatási Központ üzemelteti. A város vezetékes távközlés ellátás bázisa a Pécs 
Szekunderközponthoz tartozó kaposvári primerközpont. 
A távbeszélo központból nagy nyílásszámú alépítmény hálózatokban indulnak a nagyegységu 
törzskábelek, valamint a más központokkal összeköttetést biztosító gerinc-és átkéro kábelek. Ilyen 
rendszer üzemel a Füredi út laktanya felöli oldalán. AZ alépítményben optikai kábel létesült, ami 
Kaposfüred ellátására épült ki, valamint itt találhatók a helyi igényeket biztosító rézeru kábelek is. 
Errol a rendszerrol a Raktár utcánál egy földkábel ágazik le a területen lévo elofizetok ellátása. 
A magasabb színvonalú muszaki lehetoségek lehetové teszik, hogy a hagyományos távbeszélo 
ellátáson és az ISDN (integrált) szolgáltatáson kívül lehetoség nyílik az MLLN (menedzselt bérelt 
vonali) és a LANFLEX (közvetlen összeköttetés) ellátást is biztosítani az elofizetok részére. A nagy 
forgalmú területeken (bankok, bevásárlóközpontok, felsofokú oktatási intézmények) alakult ki a 
nagyobb üzembiztonságot jelento CITY NET rendszer. A szélessávú Internet (ADSL) 
elterjesztésére a helyi hálózat általában megfelelo. A területen földalatti hálózat üzemel, és az arról 
ellátott intézmények földalatti csatlakozással rendelkeznek.  

 
Vezeték nélküli rendszerek 

Kaposváron üzemelo mikrohullámú rendszerek magassági korlátozások a területet nem érintik. A 
mobil telefon szolgáltatók közül a Vodafone és a T-mobil bázis állomásai a közelben a Kinizsi 
lakótelep magasabb épületeinek tetején, valamint a laktanya területén a Sopron utca térségében 
találhatók 
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II. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

II.1. Városrendezési javaslat 

II.1.1. Településszerkezeti összefüggések, területfelhasználás 

Az érintett tömb városszerkezetileg átalakuló területen fekszik. Jelenlegi megközelítése a Füredi út 
felol a Raktár utcán át biztosított, de ha kiépül a városközpontot elkerülo, tehermentesíto út a 
Füredi úttal párhuzamosan, megno a térség értéke, mivel a gazdasági területek feltárása 
függetlenné válik a belváros közlekedési leterheltségétol. Ez a változás még a terület tervezett 
hálózati kapcsolatait sem érinti átépítés szintjén, csupán arról van szó, hogy a teherforgalom 
egyszerubben és gyorsabban bonyolódhat a tehermentesíto út használatával. 

A módosítással érintett terület két közel egyforma méretu részre tagolódik. A déli területen konkrét 
beruházói szándék alapján Praktiker áruház és üzletsor épül felszíni parkolókkal. Az északi terület 
telkeinek folyamatban lévo összevonása után a már meglévo kertészeti áruda szomszédságában 
kereskedelmi-raktározási funkciójú áruház létesül szintén felszíni parkolással. 

A terület két irányból közelítheto meg. A Füredi út felol a volt honvédségi lakóteleppel szemben 
jelenleg is van engedélyezett közúti kapcsolat. Ezen keresztül közelítheti meg a vásárló közönség 
a déli területrész parkolóit. A Raktár utca – Füredi út körforgalmú csomóponton keresztül, a Raktár 
utcáról a transzformátor alállomással szemben nyíló közterületen át látható el a Praktiker áruház 
gazdasági kiszolgálása, majd a késobb megépülo kereskedelmi egység parkolói is a Raktár utca 
felol kapnak kapcsolatot. Távlatban a két parkolóterület összekapcsolható, egyszerusítve ezáltal a 
két áruházi terület feltárását és biztosítva az átjárhatóságot a vevoforgalom számára a két 
létesítmény között. 

 

II.1.2. Beépítési és környezetalakítási javaslat 

A déli területrészen kerül elhelyezésre a Praktiker áruház és – a tevezés jelenlegi fázisában még 
meg nem határozott, de valószínuleg élelmiszer jellegu – üzlet, vagy üzletek is helyet kaphatnak, 
így az áruházzal kölcsönösen erosíthetik egymás forgalmát. A telek nyugati szélén haladó feltáró 
út  - innen nyílik a Praktiker áruház gazdasági bejárata - az épületet délrol is körüljárja, majd 
gépkocsifordulóban végzodik. Az üzletház gazdasági forgalma a déli kiszolgáló útról nyílik, a 
Praktiker és az üzletsor így szeparáltan bonyolíthatja teherforgalmát. A telek dél-nyugati sarkában 
sprinkler medence és oltóvíz tározó létesül.  

Az épületegyütes két fo tömege a Praktiker áruház és a tole független üzletsor. A beruházási 
elképzelés szerint a két létesítmény telekkönyvileg egymástól független, önálló helyrajzi számú 
telkeken valósulna meg, de belso közlekedési rendszerüket egymással összehangoltan alakították 
ki mind a gazdasági kiszolgáló forgalom, mind a vásárlói gépkocsi forgalom tekintetében. 
Természetesen mindkét ingatlan önálló üzemeltetésre alkalmas módon alakítandó ki, amennyiben 
a tervezett kooperáció távlatban nem maradna fenn. Az áruház egy „bevásárlóudvar” jellegu 
keretes beépítés elso elemeként valósul meg. Az üzletsor egyben ezt a bevásárlóudvart zárja a 
város felol. A telek déli határán kötelezo beültetésként véderdot kell kialakítani. Mindkét tömeg 
elotetovel fordul a parkolók felé, amelyek a terület közepén lesznek elhelyezve. 

A tervezési terület északi részén – a telkek egyesítése után - a jövoben feltehetoleg hasonló, vagy 
kiegészíto profilú áruházak épülnek. Gazdasági kiszolgálásuk szintén a nyugati telekhatár mentén 
haladó útról oldható meg. Parkolójuk késobb összekapcsolható a déli telken kialakult parkolóval, 
biztosítva az áruházak közötti átjárhatóságot. 
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II.1.3. Szabályozási koncepció 

Mivel az áruház tervezésénél szem elott kellett tartani a leendo használó – a Praktiker – 
kereskedelmi gyakorlatában jól bevált funkciósémákat, és azokat a markáns jegyeket, ami alapján 
a vásárló már messzirol felismerheti az üzletet, szükségessé vált a szabályozási terv, 
pontosabban az építési övezet módosítása. A korábbi  Gksz/5 jelu építési övezet nem tette 
lehetové a Praktiker üzletlánc jellemzo épületegyüttesének kialakítását, nevezetesen a  szokásos 
épülettömeg elhelyezését, mivel ebben az építési övezetben a maximális építménymagasság 
értéke 7,5m. Ezért a terület átsorolásra kerül Gksz/4 jelu építési övezetbe. Ebben már 
elhelyezheto a szokásos építménymagasságú létesítmény. A szabadon állóan beépítheto telek 
továbbra is 40%-ig építheto be, viszont az építménymagasság 3,0-9,0m-ig terjedhet. A szintterületi 
mutató 1,2, a telek minimális területe változatlanul 1500m2, a zöldfelületi minimum 20%, a 
terepszint alatti beépítés változatlanul 50%. 

A Praktikerhez kapcsolódó üzletház a késobbiekben a szabályozási terven jelölt javasolt telekhatár 
mentén leválasztható az áruházról oly módon, hogy parkolóik is megosztásra kerülhetnek. 

A KSZT módosítása során pontosításra volt szükség az 5379 hrsz-ú földrészleten létesítendo 
véderdo övezet kialakítását illetoen. Mivel a Füredi útról biztosítandó behajtó helye kötött a 
szemközti lakóterület meglévo behajtója miatt, egy szakaszon a tervezett véderdosáv (E-VE 
övezet) 10m szélesre csökkent. Szerencsés módon azonban a gazdasági területtol délre fekvo 
közpark (Z-KP övezet) északi oldalán már jelenleg is van egy 20-30m széles intenzíven fásított 
terület, így a szükséges védelem, illetve izoláció biztosítható. A 10m széles véderdosáv a 
fejlesztési terület telkén belül jelölt beültetési kötelezettség révén fog megvalósulni a beruházás 
keretében. 

Ahol a gazdasági terület megközelíti a lakóterületet, ott a véderdosáv az eredeti 20m szélesre 
bovül. 

Környezetvédelmi szempontból fontos további eloírása a KSZT módosításnak, hogy a 
szomszédos lakóövezet határától 80m-en belül gazdasági behajtó nem nyílhat, árurakodás pedig 
a lakóterület feloli oldalon csak zárt, fedett helyen történhet. 
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II.2. Közlekedési javaslat 

A tervezési területen a javaslat szerint bevásárló, vendéglátó létesítmény kerül elhelyezésre. A 
tervezett létesítmény közúti kiszolgálása a Füredi út felol biztosítható.  

A jelenlegi forgalomnagyság mellett a meglévo és a tervezett létesítmények személygépkocsi és 
teherforgalmú kiszolgálásához a Füredi útról két teljes értéku biztonságos csomópont szükséges. 

Alátámasztó javaslatunkban a csatlakozásokat a szomszédos területekhez készült tervek és a már 
engedélyezett úttervek figyelembe vételével ábrázoltuk.  

A Raktár utca - Füredi úti csomópontot körforgalmú csomópontként javasoljuk, összhangban a 
HÉSZ, ill. az idoközben elkészült tervekkel. A terület másik közúti kapcsolata a Füredi út irányába 
a körforgalmú csomóponttól mintegy 280m-re a városközpont irányába, a terület déli részén van.  

A tervezési terület északi bejáratai a Raktár utcára nyílnak. 

 

II.2.1. Parkolás 

A tervezési területen új beépítés esetén a parkolást telkenként telken belül kell biztosítani, akkor is, 
ha a terület üzemeltetése során az egyes létesítmények parkolóterületeit összenyitják. 

 
Parkolási mérleg a tervezési terület tömbjén belül 

Tervezett m2 Parkoló/db 
Megnevezés Meglévo 

bruttó nettó Meglévo -  szükséges épül 

Kertészeti 
áruda 

2300 - - 50 - - 

Praktiker 
áruház 

- 

 
7700 5390 - 275 275 

Üzletsor - 2200 1540 - 82 125 

Egyéb 
kereskedelem 

- 5500 -  198 230 

összesen:    50 555 630 
 
II.2.2. Gyalogos és kerékpár közlekedés 

A tervezési területen a Füredi út mentén önálló járdát kell kiépíteni figyelembe véve a tervezett 
kerékpár út nyomvonalának a helyigényét.  

 

II.2.3. Autóbusz közlekedés 

A tervezési terület tömegközlekedését, a meglévo autóbuszvonalak biztosítják. 

A terület közelében lévo buszmegálló párt a Füredi út mentén a buszöböl kiépítésével kell 
kialakítani, ennek területigénye következtében a Füredi út mindkét oldalán a meglévo szabályozási 
vonal módosítása szükséges. 
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II.3. Környezetrendezési javaslat 

II.3.1. Zöldfelületi javaslat 

A zöldfelületi javaslat a meglévo értékek megorzése mellett, a zöldfelületek minoségi fejlesztésére 
irányul. 

A területen a tervek szerint kereskedelmi áruház és egyéb kereskedelmi-szolgáltató létesítmények 
kapnak helyet. 

A tervezett fejlesztések révén a biológiailag inaktív, burkolt, beépített felületek aránya 
nagymértékben növekedni fog a területen, ugyanakkor minoségi, többszintes zöldfelületek 
kialakítására nyílik lehetoség a fejlesztések során. 

Az átsorolás után tervezett G-ksz/4 övezetben minimum 20 % zöldfelületi arány biztosítandó. 

A közterületek rendezése elosegíti a kedvezo utcakép kialakítását és a környezet minoség 
javításában is szerepet játszik. 

A hiányos fasorszakaszok kiegészítését és egységes fasorok kialakítását ajánljuk a Füredi út és a 
Raktár utca mentén. 

A forgalmas Füredi út mentén az erosen terhelt környezet miatt fokozottan oda kell figyelni a 
városturo fajok kiválasztására. A meglévo juhar fasorszakaszhoz igazodva, az egységes utcakép 
megteremtése érdekében azonos fajt célszeru telepíteni. 

A fasorok, fák telepítésénél többször iskolázott, elonevelt, útsorfa minoségu városturo fák 
telepítése javasolt, így kondicionáló hatásuk hamar érvényesülhet és hosszútávon 
funkcionálhatnak mint biológiailag aktív felületek. A tájban oshonos fafajokat, illetve azok városturo 
változatát ajánljuk választani. 

A tervezett gazdasági, kereskedelmi létesítmények esetében a zöldfelületeket lehetoség szerint a 
telekhatár mentén, összefüggoen kell kialakítani. A növénytelepítésnek védelmi és vizuális 
lehatároló szerepe van. A különbözo funkciók elválasztására is alkalmazható a növénytelepítés. 

A tervezett kereskedelmi létesítmények udvarát parkosítani kell, igényes, ugyanakkor a Füredi út 
szennyezése miatt városturo, intenzív fenntartást igénylo zöldfelületek kialakítását javasoljuk. 

A kereskedelmi létesítmények környezete speciális zöldfelületi kialakítást igényel. Ebben az 
esetben a zöldfelület a funkciók keretezésére, a kedvezotlen hatások csökkentésére szolgál 
amellett, hogy a muvi környezet esztétikai szempontú értékének megteremtésében is jelentos 
szerepe van. 

A kereskedelmi létesítmények fogadótereit be kell kapcsolni a gyalogos rendszerbe és 
növénykazetták, pihenorészek kialakításával lehet tagolni. 

A szükséges felszíni parkolókat fásítottan kell kialakítani, így oldhatjuk a biológiailag inaktív 
parkoló felületek sivár, geometrikus látványát. Javasolt egybefüggo fasori sávokat létesíteni a 
parkolósávok tagolására, mivel az egybefüggo biológiailag aktív felületen a fák megmaradása és 
habitusuknak megfelelo fejlodése jobban biztosított, mint a fánként egyedileg kialakított favermek 
esetében. A fásított parkolók és a telek egyéb zöldfelületeinek a kialakítása csak az öntözohálózat 
egyideju kiépítése esetén képzelheto el. 

 A parkolók fásításánál nagy lombkoronát nevelo fajok telepítését javasoljuk, hogy a parkolók 
lombkorona-borítottsága – a szükséges árnyékolás miatt is – a telepítést követo 4-5 éven belül 
kialakulhasson. 

A meglévo véderdosávot megtartásra javasoljuk. A tervezett Praktiker áruház révén a 
létesítményhez kapcsolódó rakodó és a célforgalom miatt, a jelenlegi szántó funkcióhoz 
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viszonyítva a környezetterhelés várhatóan növekedni fog. A véderdosáv a közpark és a 
lakóterületek irányába hivatott biztosítani a szükséges védelmet. A telekhatáron belül, a meglévo 
erdohöz csatlakozva 10-20 méter széles erdosávot javaslunk telepíteni. A beültetési 
kötelezettséggel érintett sávon a beültetést a használatbavételi engedély megkéréséig be kell 
fejezni. 

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeloségtol beérkezett 
elozetes vélemény alapján a tervezett kereskedelmi létesítményekre vizsgáltuk a 314/2055. 
(XII.25) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló Kormányrendelet követelményeit. 
A tervezett létesítmények mindegyike, igaz nem sokkal, de kívül esik a felügyeloség döntésétol 
függoen hatásvizsgálat köteles kötelezettségen, mely 10ezer m2 terület, vagy 300 parkolóhely 
esetén írja elo a döntéstol függo hatásvizsgálati kötelezettséget. 
 

II.3.2. Környezetvédelmi javaslat 

Zajvédelmi javaslat 

A vizsgálatban foglaltak alapján a közlekedésbol eredo zajterhelés a Füredi út mentén meghaladja 
az eloírt határértékeket.  

A területre irányuló célforgalom a tervezett funkciók miatt növekedni fog. 

A közlekedési zajterhelés csökkentésére reális lehetoség nem kínálkozik, így csak passzív 
akusztikai védelmet áll módunkban alkalmazni és javasolni a zajhatás mérséklésére. 

A Füredi út menti tervezett épületeket, a kiemelkedoen magas zajterheltség miatt passzív 
akusztikai védelemmel javasoljuk ellátni. 

Passzív akusztikai védelem segítségével a zajterhelés csökkenni fog legalább az épületek belso 
terében, így kellemesebb, pszichológiailag kedvezobb környezet alakul ki az ott tartózkodók 
számára. Passzív akusztikai védelmi lehetoségként megfelelo épületszerkezet kialakítását, 
zajgátló, (thermopan) ablakok alkalmazását és homlokzatkezelést javaslunk az épületek zajforrás 
irányába nézo homlokzatain. 

A tervezett épületeket a Füredi úttól minél távolabb javasoljuk elhelyezni és a telekhatáron 
többszintes növénysáv telepítése ajánlott, hogy a zajszennyezés csökkentett mértékben 
érvényesüljön. Az úttól 15-20 méteres távolságban a zajterhelés már nem haladja meg a 
határértéket, a tervezett beépítés is ennél távolabb helyezkedik el az úttól, így itt nincsen szükség 
zajvédelmi beavatkozásra. 

Levego védelmi javaslat 

A területen, az amúgy sem jelentos légszennyezettség csökkentésére reális esély nem kínálkozik.  
A tervezett zöldfelületi fejlesztések révén és a véderdosáv megorzésével a légszennyezettség 
valamelyest csökkentheto a levélfelületek por-és szennyezoanyag megköto képességének 
köszönhetoen. A foút menti telekhatáron tervezett összefüggo zöldsávok szintén szerepet 
játszhatnak a levegominoség javításában. 

Talaj és felszín alatti víz védelmi javaslat 

Az új építmények elhelyezésénél külön figyelemmel kell lenni az „érzékeny” talajvízrendszerre. 

A tervezett kereskedelmi létesítményeken keletkezo hulladékot megfeleloen kialakított 
gyujtohelyen kell az elszállításáig gyujteni. 

A bontási, építési munkálatok során, fokozottan oda kell figyelni a talaj és a talajvíz védelmére, 
hiszen a talajvíz szennyezodés érzékenységi szempontból az érzékeny kategóriába tartozik. 
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A új beépítéseknél esetlegesen elokerülo szennyezések szakszeru kezelésérol, a talajszennyezés 
megakadályozása érdekében gondoskodni kell. 

A burkolt parkoló és közlekedési felületekrol lefolyó szennyezett víz, csak olajszuro mutárgyon 
keresztül vezetheto a csatornába, hogy a szennyezett csapadékvíz ne folyjon tisztítatlanul a 
befogadóba. 
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II.4.  Közmujavaslat 

II.4.1. Vízellátás 

A város részére készített szabályozási terv egyeztetésekor a Raktár utca melletti fejlesztési 
területek részére a Fonyódi Regionális Vízmutol kiinduló hálózatot össze kell kötni a Füredi úti DN 
200-s vezetékkel a Raktár utcában. 
A tervezett létesítmények becsült vízigénye: 
    -Praktiker és az üzletsor    50m3/nap 
    -Raktár utcai kereskedelem, szolgáltatás  25m3/nap 

Összesen:   75m3/nap 
A létesítmények tüzivíz igénye 3200m2 méteres tuzszakaszig 3000l/p 
A Praktiker és az üzletsor részére a Kaposvári Vízmuvek Kft. a Füredi úti DN 200-as vezetékrol 
biztosítja az ivóvíz mennyiséget. A tüzivíz mennyisége a hálózatról közvetlenül nem biztosítható, 
ezért a Tuzoltósággal egyeztetett megoldást javasolnak. A kereskedelmi-, és szolgáltató 
létesítmény részére is az elozoekben ismertetett megoldás várható. 
 
II.4.2. Csatornázás 

A vízigénybol származó szennyvíz mennyiséget a Füredi úton lévo szennyvízcsatorna fogadni 
tudja. Ehhez új vezetéket kell kiépíteni a Raktár utca alatt, D 20 mérettel, a Füredi úti meglévo d 25 
betoncsatornáig.  
 
A csapadékvíz kezelésére két megoldás alkalmazható: 

-a Füredi Vízfolyásba bevezetni a Raktár utcában épített D 60-as csatornával;  
  (az  elvezetendo összes vízhozam mintegy 460 l/s) 
-a tetovizeket a területen betárolva tüzivízként hasznosítani , ill a zöldfelületek öntözésére     
  felhasználni. Ebben az esetben d 50-es csapadékcsatorna létesítése is elegendo. 

A tervezett beépítésekhez csatlakozó parkolók csapadékvizeit olaj- és hordalékfogókon át kell 
vezetni, a közcsatornába történo becsatlakozás elott.  
 
II.4.3. Villamosenergia-ellátás 

A térség 20 kV-os hálózata a Raktár utca térségében szabadvezetékként épült ki. A rendszer 
egyik ága az alállomásból kiindulva a Raktár utcában, a Füredi úton épült ki, majd Hetes irányába 
folytatódik tovább. Egy másik vezeték az alállomásból a Raktár utca keresztezése után a Praktiker 
áruház területét elhagyva keresztezi a Füredi utat. Ez a hálózat a közelben öt darab 20/0,4 kV-os 
transzformátort lát el villamos energiával. 
A tárgyi területen a meglévo Kertészeti áruda mellé Praktiker áruház és üzletsor, a Raktár utca 
mellett kereskedelmi és szolgáltató létesítmények kerülnek elhelyezésre. Az építési engedély 
alapján a Praktiker és az üzletsor egy ingatlanon lenne, ennek megfeleloen a két létesítményre 
közösen adták be a villamos energia igényüket. A módosítás során az üzletsor részére a Praktiker 
területébol lesz kiszabályozva egy önálló ingatlan. 
A tervezett létesítmények villamosenergia-igénye: 
   - Praktiker áruház és az üzletsor: 612 kVA 
   - Raktár utca melletti ker.-szolg. Létesítmény: 486 kVA 
 Összesen 1098 kVA 

 
Ez az összességében 1098 kVA villamos energia a területen lévo 20 kV-os szabadvezetéken 
rendelkezésre áll. A vételezéshez ingatlanonként egy-egy új transzformátor létesítésére és a 20 
kV-os hálózatba történo behurkolására van szükség. A meglévo szabadvezeték magánterületre 
kerülo szakasza megszüntetésre kerül, ezért a kábelhurkot a két közterületi oszlop között kell 
kiépíteni.  
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Amennyiben az EON Zrt. hozzájárul, hogy a Raktár utca és a Praktiker közötti szabadvezeték 
magánterületen maradjon, abban az esetben az ingatlanra szolgalmi jogot kell bejegyeztetni, ill 
állandó bejutást kell biztosítani az EON részére. A tényleges beruházás elott a szolgáltatóval kell 
egyeztetni, hogy melyik megoldás kerül megvalósításra. Tervlapunkon a vezeték kiváltást tüntettük 
fel. 
Tájékoztatásul közöljük, hogy a 47/2002. / XII. 28 / GKM rendelet értelmében csatlakozási díj 
terheli a megrendelot. A csatlakozási pontig az Áramszolgáltató tulajdonába kerülo közcélú 
villamos hálózatra csatlakozásért a rendszerhasználótól csatlakozási díj kérheto, mely az igénybe 
vett teljesítménnyel és a létesítés költségével arányos. Normatív díj kisfeszültségu hálózatra 
történo csatlakozás esetén: 12000 Ft/kVA, középfeszültségu csatlakozás esetében 10500 Ft/kVA. 
 
II.4.4. Gázellátás 

Kaposváron kiépült nagy-középnyomású hálózat DN 200mm méretu gerincvezetéke a közelben a 
Füredi úton épült ki. Errol a gerincvezetékrol a Raktár utcánál egy DN 63 KPE méretu vezeték 
ágazik le amelyik az 5378/47 hrsz-ú telek melletti ingatlanok ellátására épült ki.  
A tárgyi területen a meglévo Kertészeti áruda mellé Praktiker áruház és üzletsor, a Raktár utca 
mellett kereskedelmi és szolgáltató létesítmények kerülnek elhelyezésre. A jelenlegi KSZT alapján 
a Praktiker és az üzletsor egy ingatlanon lenne, ennek megfeleloen a két létesítményre közösen 
adták be gázigényüket. A módosítás során az üzletsor részére a Praktiker területébol lesz 
kiszabályozva egy önálló ingatlan.  
 
A tervezett létesítmények gázigénye: 
   - Praktiker áruház  60 gnm3/ó 
   - Raktár utca melletti ker.-szolg. létesítmény                60 gnm3/ó 
                                                     Összesen                    120 gnm3/ó 
 
Ez a gázmennyiség a közelben lévo nagy-középnyomású hálózaton rendelkezésre áll. A gáz 
vételezésére a területen ingatlanonként egy-egy nyomásszabályzót kell telepíteni. A szolgáltatás 
feltétele hogy a 4/2004. ( I. 19. ) GKM rendelet alapján a szállító, vagy csatlakozóvezetékhez való 
csatlakozásért fogyasztási helyenként fizetendo legmagasabb díj: 20 gnm3/ó felett 200000 
Ft+ÁFA+ 3.000 Ft/ m3  +ÁFA. 

 
II.4.5. Táv-és hírközlés 

A város vezetékes távközlés ellátás bázisa a Pécs Szekunderközponthoz tartozó kaposvári 
primerközpont. 
A Kaposvár távbeszélo központból nagy nyílásszámú alépítmény hálózat indul ki amely a közelben 
a Füredi út laktanya felöli oldalán üzemel. Az alépítményben optikai kábel létesült, ami Kaposfüred 
ellátására épült ki, valamint itt találhatók a helyi igényeket biztosító rézeru kábelek is. Errol a 
rendszerrol a Raktár utcánál egy földkábel ágazik le a területen lévo elofizetok ellátására. 
A tárgyi területen a meglévo Kertészeti Áruda mellé Praktiker áruház és üzletsor, a Raktár utca 
mellett kereskedelmi és szolgáltató létesítmények kerülnek elhelyezésre. A jelenlegi KSZT alapján 
a Praktiker és az üzletsor egy ingatlanon lenne, ennek megfeleloen a két létesítményre közösen 
érdeklodtek Önöknél. A módosítás során az üzletsor részére a Praktiker területébol lesz 
kiszabályozva egy önálló ingatlan.  
A Praktiker áruház és üzletsor valamint a Raktár utca mellett elhelyezésre kerülo kereskedelmi-, 
szolgáltató létesítmény távközlési igényeinek biztosítására a T-Com Rt. saját beruházásban fogja 
kiépíteni a szükséges hálózat fejlesztést. Az igények tisztázódása után célszeru mielobb a 
szolgáltatót felkeresni, hogy a szükséges beruházás idore elkészülhessen. 
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Rendelettervezet 
 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
..…./2006. (………...) önkormányzati számú rendelete 

a Kaposvár Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérol szóló 
70/2005.(XII.15.) számú rendelet módosításáról 

 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyulése az épített környezet alakításáról és védelmérol szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 7.§ (3) bekezdés c.) pontja alapján, az  
országos településrendezési és építési követelményekrol szóló 253/1997.(XII.20.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) eloírásait figyelembe véve a Kaposvár Építési 
Szabályzatról (továbbiakban: KÉSZ) és Kaposvár Szabályozási Tervérol (továbbiakban: KSZT) 
szóló 70/2005.(XII.15.) rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§  
 

(1) A Füredi út – közpark övezet – 5377/2 hrsz-ú közterület – Raktár utca által határolt területre 
kiterjedoen a KSZT a jelen rendelet 1. számú mellékletét képezo szabályozási tervlapnak 
megfeleloen módosul. 

 
2.§  

 

(1) Az R. 48.§ (7) bekezdésének számozása (9) bekezdésre módosul: 
(2) Az R. 48. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 

(7) A Gksz/4 építési övezetben a Füredi út irányába nézo épületek zajérzékeny 
homlokzatait - amennyiben határérték túllépés következik be - passzív akusztikai 
védelemmel kell ellátni. Az építési engedély részeként szakérto által készített, erre 
vonatkozó vizsgálatokat és javaslatokat tartalmazó munkarészt is be kell nyújtani. A 
burkolatról elvezetett csapadékvíz csak olajfogó mutárgyon keresztül vezetheto a 
közcsatornába. 

(8) A Gksz/4 építési övezetben a Raktár utcától délre fekvo területen gazdasági behajtó 
és árurakodó a lakóövezettol 80m-en belül nem létesítheto, árurakodás csak zárt, 
fedett helyen történhet. 
 

3.§  
 

(1) Jelen rendelet 2007.……………………………. napján lép hatályba. 
 
 
 Szita Károly sk. Dr.Kéki Zoltán sk. 
 polgármester címzetes fojegyzo 








