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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

Ordacsehi településrendezési tervének 2016. 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 tagja vagyok. 

 
A dokumentáció megfelel a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak, így elsősorban: 

- A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény;  

- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT);  

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

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 

(továbbiakban OTÉK); 

- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.8.) Korm. rend. (továbbiakban TFR.)  

- a Somogy Megye Területrendezési Terv (továbbiakban SMTrT, jóváhagyva: 15/2004.(XII.27.) 

rendelettel);   

- Ordacsehi Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve Ordacsehi Község 

Önkormányzata 9/2006. (VI.29.) KT.sz. rendelettel.   

 
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. 
 
 
Ordacsehi, 2016. november hó 
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okl. településmérnök 
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I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI VIZSGÁLAT 
 
Az előterjesztéssel /építési előírások módosításával/ elérni kívánt cél településpolitikai cél 
Ordacsehi Község Önkormányzata döntött településrendezési terv módosításáról, az „épített környezet 
alakításáról és védelméről” szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.), az 
„országos településrendezési és építési követelményekről” szóló szintén többször módosított 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. számú kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) vonatkozó előírásainak figyelembevételével. A tervezett 
módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 45. § (1) szerinti az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készül. A településrendezési terv 3 pontban 
módosul, mely elsősorban a településközpontban végrehajtandó korrekciót jelent a biológiai aktivitásérték szinten 
tartásával, illetve a törvényességi észrevételnek eleget téve a HÉSZ módosítása.      
  
A Képviselő-testületi előterjesztés szükségességének okai 
1. módosítási alpont: 
Ordacsehi község Településszerkezeti tervének módosítása a 391/1 és 391/2 hrsz-ú ingatlanok (polgármesteri 
hivatal, művelődési ház, sorházas beépítésű lakóépületek és zöldfelületű közterület) rendezése céljából  
 
A település központi területén a Polgármesteri hivatal, vele egy ingatlanon belül egy közterület, amely 
zöldterületként van kiszabályozva - és egy szabadtéri színpad, valamint közhasználatú wc található rajta - a 
másik érintett ingatlanon belül a művelődési ház és egy sorházas beépítésű lakóépület 4 egysége található 
jelenleg. Az önkormányzat a tulajdonában lévő művelődési házat szeretné felújítani pályázati pénz 
felhasználásával, és emiatt a Szabályozási terven bontandóként jelölt épületről a „bontandó épület” jelölést törölni 
szeretné. Mivel övezeti határvonal szeli ketté az amúgy szerkezetileg egységes épületet, a tömb övezeti 
határvonalainak átfogó módosítása szükséges. 
 
További igényként merült fel, az önkormányzat területén lévő sorházas beépítésű lakóingatlanok külön 
ingatlanon, és építési övezeten belüli elkülönült kiszabályozása. Ennek folyományaként a zöldterület csökkenése 
fog bekövetkezni a közterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanon, melynek visszapótlásáról is gondoskodni kell 
más terület kijelölésével. 
 
2. módosítási alpont: 
Ordacsehi Község Településszerkezeti tervének módosítása a 230 hrsz-ú ingatlan (orvosi rendelő telke) területén 
a biológiai aktivitás érték rendezése céljából  
Az önkormányzat a tulajdonában lévő művelődési házat szeretné felújítani pályázati pénz felhasználásával, és 
emiatt a Szabályozási terven bontandóként jelölt épületről a „bontandó épület” jelölést törölni szeretné. Mivel 
övezeti határvonal szeli ketté az amúgy szerkezetileg egységes épületet, a tömb övezeti határvonalainak átfogó 
módosítása szükséges. Ennek folyományaként a zöldterület csökkenése fog bekövetkezni a közterületi 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon, melynek visszapótlásáról is gondoskodni kell más terület kijelölésével. Az 
önkormányzat 230 hrsz-ú ingatlanon, az orvosi rendelő mögött jelöl ki újabb zöldterületet, mely a biológiai 
aktivitásérték mutatószám alakulásának megfelelően fog kiszabályozni. 
 
3. módosítási alpont: 
Ordacsehi Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása a törvényességi észrevételek alapján 
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évben átfogó vizsgálatot végzett a helyi önkormányzatok építésügyi 
tárgyú rendeletei tekintetében, így a helyi építési szabályzat önkormányzati rendeletben történő szabályozására. 
Ordacsehi Község Önkormányzatának jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzata több ponton is 
jogszabálysértő, ezért annak aktualizálása, egységes szerkezetbe foglalása indokolt. A rendelet mellékletét 
képező tervlapok az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével készültek, így azok 2018. december 18.-ig hatályba tarthatóak, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján.  
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A településrendezési terv módosításának várható hatásai 
Az Önkormányzat a tervezési terület vonatkozásában, a hatályos településrendezési eszközök módosítása 
mellett döntött, annak érdekében, hogy a település belterületén, területcserét, terület-felhasználással kapcsolatos 
korrekciót hajtson végre. A korrekció során a terület feltárása szabályozott módon megtörténik, a tényleges 
használat szempontjainak figyelembevételével. A kieső biológiai aktivitásértéket a tervezési terület 
környezetében pótoljuk vissza, tehát tényleges pozitív hatással lehet számolni. 
 

 
Település a környezet kontextusában – forrás: www.google.com 
 
Tárgyi módosítás elfogadása esetén az önkormányzat a településrendezési eszközökkel kívánja a jelenleg 
alulhasznosított területek fejlesztését, adottságainak megfelelően segíteni, településrendezési eszközökkel 
előmozdítani. Jelenlegi módosítás célja a tervezett tevékenységek kereteinek véglegesítése, illetve az ehhez 
szükséges építészeti, építéshatósági feltételek biztosítása. A különleges terület-felhasználás fogalmának helyi 
építési szabályzatba iktatása, az infrastrukturális fejlesztés lehetőségét vetíti előre, így a település 
önkormányzata a módosítás mellett döntött.  
 
A településrendezési terv módosítás hatására, és annak eredményeképpen a Község települési területe nem 
változik, településszerkezetében minimális korrekciót jelent, melynek értelmében falusias lakóterületek, vegyes 
területek és zöldterületek közti átsorolást érint a terv, racionális és rendezett marad. A településrendezési 
eszközök módosítására a terület környezete szempontjainak figyelembevételével kerül sor. A tervezési területen 
a lehetőségek bővülésével kell számolni, a beépítés intenzitása kismértékben nőni fog. A település egyedi 
arculatát továbbra is meg tudja őrizni, a módosítások által még inkább alkalmazkodik az itt élő lakosság 
igényeihez. A települési kötődéshez elengedhetetlen újabb rekreációs elemek környezetüket nem zavaró módon 
valósulhatnak meg. A tervezett módosítás során a terület-felhasználás változni fog, tehát a településszerkezeti 
tervet és a hozzá tartozó leírást, szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot is érint.   
 
A hagyományosan vidéki települések települési térsége területén kiemelten fontos az egységes hagyományos 
településkép, településszerkezet, a „településperemek” védelme. A települési továbbá rekreációs szolgáltatások 
bővítését kiemelten javasolt ösztönözni, ha az a településképet romboló, vagy alulműködő területek 
felértékelésével valósul meg. Komplex tájgazdálkodás keretében fejlesztendők a barnamezős területek, így a 
meglévő beépítésre szánt területek átminősítésével, a rekreációs célú hasznosításához szükséges feltételek 
biztosításával.  

1.alpont helye 

2.alpont helye 
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A tervezett módosítással általánosságban a környezet-igénybevétel tekintetében kezelhető beavatkozások, 
területhasználati változások következnek be, melyek a szomszédos területek természeti-táji értékeit javítják, az 
alábbiak figyelembevételével: 

� Legjelentősebb hatással a terület-felhasználás változása lehet, ezzel a talajhasználat, a táji-, 
településképi elemek módosulása jelenik meg az adott környezetben. Így a módosításnak a települési 
környezetben, táji-, és településszerkezetben van hatása, de mindenképp javító hatása. Mivel meglevő 
beépítetésre szánt területről van szó, a beépítettség intenzitását, a meglévőtől ugyan magasabb szintre 
módosítva, de a tájhasználattal összhangban álló funkció miatt, ezzel a hatással nem kell számolni. 

� A tervmódosítással kialakuló terület-felhasználások előre becsülhetően megváltoztatják a település-
szintű biológiai aktivitásérték mutatót. A biológiai aktivitásérték szinten tartására a terület kötelező 
zöldterületével a biológiai aktivitásérték szinten marad, illetve zavaró hatástól egyáltalán nem kell tartani 
a sokkal kedvezőbb tervezett állapot miatt. 

� Az igazgatási területen e módosítás, a természeti értékek, a védett területek és a védettségre tervezett 
területekben, a jelenlegi állapothoz képest csak javító mértékű változást jelent.  

 
A Hosszútávú településfejlesztési koncepcióban elhatározottak megvalósulása bizonyítható azzal, hogy 
elsősorban a települési közérzetet javító hatását helyezi előtérbe az Önkormányzat, az alábbiak szerint: 

� A települési épített értékek fennmaradnak, az értékes objektumok értékőrző hasznosításra kerülnek. 
� A településkép, a közterületek színvonala javul, befejeződik az akadálymentesítés, növekszik a 

zöldterületek nagysága, felszereltsége, használhatósága. 
� A kulturális programkínálat bővül, a szellemi élet élénkebb lesz, minősége és sokoldalúsága 

fokozódik 
 
A hatályos településfejlesztési koncepcióban foglaltaknak teljes mértékben megfelelnek a 
módosítások. 
 
Jelenlegi módosítások célja a tervezett tevékenységek kereteinek véglegesítése, illetve az ehhez szükséges 
építészeti, építéshatósági feltételek biztosítása. A településrendezési terv módosítás hatására, és annak 
eredményeképpen a Község belterületi települési területe, településszerkezete minimális mértékben változik, 
Ordacsehiont racionális és rendezett marad. A tervezett terület-felhasználás révén – melyet a hatályos HÉSZ is 
tartalmaz – a lehetőségek mérséklésével kell számolni, a beépítés intenzitásának tárgyi területen kisebb mértékű 
növekedése várható. A település egyedi arculatát továbbra is meg tudja őrizni a szükséges védő intézkedések 
által, melyeket a fenntartható fejlődés és a klímabarát településszerkezet elveinek figyelembevételével kell 
kialakítani. Az egészséges életmódot segítő, rekreációs jellegű módosítás, mellyel a települési kötődéshez 
elengedhetetlen újabb zöldfelület jellegű elemeket jelenítenek meg a településen, a fenntartható fejlődés 
klímabarát településszerkezet javítása érdekében. A településnek törekedni kell a kompakt szerkezet 
megteremtésére, amelyben intenzívek a kölcsönhatások és együttműködések, mérsékeltek az utazási 
távolságok, korlátozott az urbanizált területhasználat kiterjedése, és hatékony az energiafelhasználás. A 
módosítás során a településszerkezet tagolásával, beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és szellőztetést 
biztosító zónákkal a minőségi fejlesztést támogatjuk. 
 
A tervezett módosítás megvalósulása esetében a versenyképesség javítása mellett kiemelten fontos az épített és 
társadalmi környezet által kínált településfejlesztés lehetősége, ennek elősegítése a településfejlesztési 
koncepció egyik alapvető célja. Településhez kötődő fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a magas színvonalú 
infrastruktúra elérését, és a rekreációs területek fejlesztését célozzák meg. Fontos feltétel továbbá, hogy olyan 
fejlesztések megvalósítása legyen a cél, amelyek élhetőbbé, vonzóbbá teszik a települést, hozzájárulnak a 
települési funkciók bővüléséhez, valamint elősegítik az természeti és épített örökség megőrzését, állapotának 
javítását, a települési zöldfelületek növelését. A célkiűzés során megindulhat a területileg kiegyensúlyozott, 
funkciógazdag, társadalmi és gazdasági vonzerővel és jelentős térszervező erővel egyaránt rendelkező 
településhálózat kialakításának folyamata, melynek fontos eszköze lehet az új hatályos jogszabályokon alapuló 
településrendezési eszközök megalkotása, elfogadása. 
  
Mindezen fejlesztések megvalósíthatósága érdekében, a település önkormányzata a hatályos 
településrendezési eszközök és helyi építési szabályzat módosítása mellett döntött.  
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Megalapozó vizsgálatok 
 
A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban   

� Ordacsehi Község Önkormányzata a 23/2004. (III. 31.) KT.sz. határozattal elfogadott 
Településfejlesztési Koncepció 

� Ordacsehi Község Önkormányzata a 135/2004 (X. 26.) határozat KT. sz. határozattal elfogadott 
településszerkezeti terv és leírás  

� Ordacsehi Község Önkormányzata 9/2006. (VI.29.) KT.sz. rendelettel jóváhagyott helyi építési 
szabályzat és szabályozási tervek  

  
A tervezett módosítás esetében a vizsgálat alá vonható 1.sz alpont szerinti terület, Ordacsehi Község Fő utca, 
67101 - Ordacsehi bekötő út, szelvény: 3km + 250m-nél található. A 2.sz. alpont esetében a Fő u. –  Kossuth L. 
u. – Dózsa Gy. u. – Agarászi u. által határolt tömb. 
 

 
Tervezési terület a településen belül – forrás: www.google.com 
 
A tervezéssel érintett ingatlan Ordacsehi Község belterület központi részén, klasszkus településközponti 
környezetben. Művelésből teljes egészében kivont ingatlanok. A tervezési terület lakóépülettel és a település 
méretére jellemző középületekkel beépített terület. Az épületek elsősorban oldalhatáron álló, helyenként 
szabadonálló beépítési móddal épültek meg, a helyben szokásos, általában 4,5 m-es maximális 
építménymagassággal. A legnagyobb beépítettség értéke sehol sem közelíti meg a maximális 30%-ot.  A 2.sz 
alponttal érintett terület kismértékben lejt nyugati irányban, egyébként beépítetlen kis zöldterületi értéket 
képviselő telektest. 

Módosítás tervezett helye 1. 

Módosítás tervezett helye 2. 
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Fő u. beépített része – forrás: www.google.com 

 
Fő u. beépített része – forrás: www.google.com 

 
Fői u. beépített része – forrás: www.google.com 
 
A vizsgált telektestek infrastrukturális ellátottsága, kiépítettsége, frekventált helyzete miatt javasolt a területcserés 
korrekció elvégzésére. A hasonló helyzet vizsgálatára, a településen ennek megfelelő funkció elhelyezésére 
lenne lehetőség. A tervezett funkcióra egyéb belterületi ingatlan nem alkalmas. Mindezek alapján a szabályozás 
normatív elvének megfelelünk, mivel azonos helyzetben lévő telkeket azonos értékű építési jogok és 
kötelezettségek illetik meg. A jogszabályi feltételeknek csak a jelzett tömb felel meg. 
Melléklet: T-1  
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II. KÉPVISELŐTESTÜLETI DÖNTÉS 
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III. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 
 
TERÜLET LEHATÁROLÁSA, TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA 
Ordacsehi Község Önkormányzata a 135/2004 (X.26.) határozat KT.sz. határozattal elfogadott 
településszerkezeti tervének és leírásának a módosításait az alábbi tények indokolják: 
A javasolt új terület-felhasználás nagyobb területigénye, a megépíthető épületek, építmények köre indokolja a 
módosítást, melyet művelésből kivont, belterületi, beépítésre szánt területen valósítana meg a Képviselőtestület. 
 
Általános bemutatás 
Somogy megye közlekedési helyzete, elérhetősége, a települések közötti közlekedési kapcsolatok 
vonatkozásában hátrányos adottsággal rendelkezik. A megye három olyan térséggel rendelkezik, melynek 
keretén belül nincsenek másodrendű főutak, így a közlekedés feltételei megyei szinten kedvezőtlenek. A 
település helyzete a vasúti közlekedés vonatkozásában sem előnyösebb. Ordacsehi község Somogy megyében, 
a Fonyódi járásban található. Balatonboglártól délnyugatra, Fonyódtól keletre található, a két város közötti 
útszakaszról leágazva közelíthető meg. Területén áthalad az M7-es autópálya, aminek a faluba külön lehajtója is 
van. Ordacsehi Fonyod és Balatonboglár között fekvő „zsáktelepülés”, melynek északi közigazgatási határa 
egykor a Balaton volt, jelenleg azonban ez a partvonal részben Balatonboglárhoz, részben Fonyódhoz, illetve 
annak Fonyod ligeti részéhez tartozik. A belterület a parttól délre, mintegy 2-2,5 km távolságra fekszik. Északról 
Balatonboglár belterülete es Fonyód, keletről Balatonboglár közigazgatási határa, délről Szőlősgyörök es 
Lengyeltóti, keletről Lengyeltóti es Fonyód határolja. Ordacsehi kisvárosok gyűrűjében fekszik. A község 
kizárólag közúton érhető el, a 7-es főúthoz, annak 142+832 számú km szelvényénél délről csatlakozó 67101 
számú országos mellékúton.  
 
Javasolt módosítások és céljai 
1.) A módosított Településszerkezeti Terv hatálya a település belterületének északi részére terjed ki. A tervezési 
területet a T-2.b számú terv szerint kell kialakítani.   
2.) A terv a település jövőben elérendő céljait a településfejlesztési koncepcióban meghatározottak szerint veszi 
figyelembe. Az elfogadott Hosszútávú Település-fejlesztési Koncepciót, annak lényegét nem érintve, kisléptékű 
módosítási javaslatot tartalmaz. 
 
1. módosítási alpont: 
Ordacsehi község Településszerkezeti tervének módosítása a 391/1 és 391/2 hrsz-ú ingatlanok (polgármesteri 
hivatal, művelődési ház, sorházas beépítésű lakóépületek és zöldfelületű közterület) rendezése céljából  
 
A tervezett módosítás esetében a vizsgálat alá vonható terület a belterületi határ és a Fő u. – külterületi határ 
által határol tömb. A jelenlegi terület-felhasználás északon falusias lakóterület, nyugaton zöldterület, délen 
településközpont vegyes terület. A terület szerves része a települési területnek, beépítésre szánt terület. A 
javasolt terület-felhasználás a tervezéssel érintett területrészen településközpont vegyes terület, falusias 
lakóterület és zöldterület lesz. Szintterület-sűrűség értéke nem fog változni. 
 

A tervezési tömbben az alábbi terület-felhasználási egységek változnak 
A településen az általános használat szerint: 
Lf Lakóterület falusias 0,033  ha, összességében csökken 
Vt Településközpont vegyes terület  0,0459 ha, összességében nő 
Z Zöldterület 0,0129 ha, összességében csökken 

 
2. módosítási alpont: 
Ordacsehi Község Településszerkezeti tervének módosítása a 230 hrsz-ú ingatlan (orvosi rendelő telke) területén 
a biológiai aktivitás érték rendezése céljából  
 
A tervezett módosítás esetében a vizsgálat alá vonható terület a belterületi határ és a Fő u. – Kossuth u. – Dózsa 
Gy. u. – Agarászi u. által határol tömb. A jelenlegi terület-felhasználás településközpont vegyes terület. A terület 
szerves része a települési területnek, beépítésre szánt terület. A javasolt terület-felhasználás a tervezéssel 
érintett területrészen településközpont vegyes terület és zöldterület lesz. Szintterület-sűrűség értéke nem fog 
változni. 
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A tervezési tömbben az alábbi terület-felhasználási egységek változnak 
A településen az általános használat szerint: 
Vt Településközpont vegyes terület  0,1397 ha, összességében csökken 
Z Zöldterület 0,1397 ha, összességében nő 

 
Igazgatási és belterületi határ 
1.) A település közigazgatási területe nem változik.  

� külterület, 
� belterület nem változik 

2.) A módosítás során a beépítésre szánt terület mértéke nő. 
3.) A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken lévő településszerkezeti és terület-felhasználási 
egységek funkció és beépítési mód szerint az alábbiaknak megfelelően tagolódnak: 

� beépítésre szánt területek 
� beépítésre nem szánt területek 

A Településszerkezeti Terv elemei 
� a közlekedés jelölt elemei és hierarchiája 
� infrastrukturális elemek 
� a terület-felhasználási egységeken belül eltérő funkciójú területegységek határai  
� szintterület-sűrűség 

A Településszerkezeti Terv módosítása 
� A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti Tervet és a hozzá 

tartozó Településszerkezeti Terv Leírását módosítani kell. 
� A Településszerkezeti terv módosítása esetén a módosítás az érintett terület-felhasználási egységet 

magába foglaló, legalább egy tömbre vonatkozzon, és az adott terület környezetében lévő szomszédos 
tömbök együttesét is vegye figyelembe. 
 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HÁLÓZATI ELEMEI 
I. Vasútvonal 
A tervezési területet nem érinti. 
II. Gyorsforgalmi út 
A tervezési területet nem érinti. 
II. Országos külterületi főút 
A tervezési területet nem érinti. 
III. Országos belterületi főút 
A tervezési területet nem érinti. 
IV. Országos külterületi mellékutak 
A tervezési területet nem érinti. 
V. Országos belterületi mellékutak 
A tervezési területet nem érinti. 
VI. Helyi külterületi gyűjtőutak 
A tervezési területet nem érinti. 
VII. Helyi belterületi gyűjtőutak 
A tervezési területet nem érinti. 
VIII. Kerékpár 
A tervezési területet nem érinti. 
IX. Közúti kereszteződés 
A tervezési területet nem érinti. 
 
ÉRTÉKVÉDELEM 
Az épített környezet, karakter és településkép védelem  
A módosítások műemléki terület, műemlék épület által nem érintettek. Védett településszerkezetet (helyi, területi 
védelem) illetve helyileg védett épületet, építményt a tömbök nem érintenek. A védelem tárgya a település egyéni 
arculata, mely e területekkel együtt képez egységet. A tervezett módosítás a meglevő településképet, 
településkarakter vonatkozásában javítja. A tervezett anyaghasználat, fenntartható fejlődés elveinek 
figyelembevételével a településképet kedvezően alakítják.   
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Régészeti terület, természeti környezet 
A tervezési területek régészeti érdekű területet nem érintenek. A tervezett módosítások természeti területet nem 
érintenek, ökológiai hálózat ökológiai folyosó által nem érintettek.  
 
A VÉGREHAJTÁST ELŐKÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK 
 
Szerkezeti terv és Településfejlesztési koncepció megvalósulását elősegítő intézkedések 
1.) A tervezési területre készítendő Szabályozási terv előírásaiban érvényesíteni kell az épített örökség, a 
természeti környezet védelmét, infrastruktúra-hálózat, vízrendezés, környezetvédelem szempontjait. 
2.) A Szabályozási terv építési övezeti előírásai amennyiben lehetséges tükrözzék a kialakult állapot 
elsődlegességét, biztosítva ezzel a településszerkezet, településkép karakterének megőrzését, javítását. 
3.) A Szabályozási tervek készítésénél a tulajdoni Ordacsehionyokat, a már megszerzett építési jogokat és a 
kialakult épített környezet adottságait lehetőség szerint figyelembe kell venni. 
 
A Településszerkezeti terv megvalósításával kapcsolatos egyéb feladatok 
1.) A tervezett településfejlesztési elemek megvalósíthatósága. 
2.) A településszerkezeti tervben foglaltak megvalósítását folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 
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A tervezett módosítás érinti a településszerkezeti tervet. A módosítás indokait az I. fejezetben ismertettük. A 
változást az alábbi tervrészleteken mutatjuk be: 
 
Ordacsehi Község Fő u. környezete terület-felhasználási egységének módosítása (1-2.sz. alpont) 
HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
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Ordacsehi Község Fő u. környezete terület-felhasználási egységének módosítása (1-2.sz. alpont)   
TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
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IV. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT 
TERVEZETE 

 
 
 
 
 
 

………../2017.(… …) KT.sz. önkormányzati határozat 

 
 
 
Ordacsehi Község Közgyűlése megtárgyalta Ordacsehi Község Helyi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének, valamint a 135/2004 (X. 26.) KT.sz. önk. határozatával jóváhagyott 
Településszerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatról szóló előterjesztést és úgy 
határozott, hogy a lefolytatott egyeztetési eljárásnak megfelelően Ordacsehi Község településszerkezeti 
tervét módosítja a Zrínyi u. tömbjére vonatkozó tartalmát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. 
 

Felelős: Márton László polgármester  
Közreműködik: …………………………mb. főépítész  
Határidő: azonnal 

 
 
Ordacsehi, 2017………………….hó………..nap 
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V. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁSA, HÉSZ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKOLÁSA 
 
Ordacsehi Község közigazgatási területére készült településrendezési eszközöket 2004. április 
hónapban hagyta jóvá a Képviselőtestület.   
 
Ordacsehi Község Önkormányzata a 9/2006. (VI.29.) KT.sz számú önkormányzati TRT. módosítást indító 
határozatával a Zrínyi u. tömbjét érintő vállalkozói igényt jóváhagyta, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.), az „országos 
településrendezési és építési követelményekről” szóló szintén többször módosított 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. számú kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) figyelembevételével. A tervezés során „a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) előírásait alkalmazzuk.  
 
A véleményezési eljárás „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-ban szabályozott „teljes eljárás” szabályai szerint kerül 
lefolytatásra. Az önkormányzat a Rendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek, a 
települési,- területi önkormányzatok, valamint az önkormányzati határozatokban előírt partnerek 
véleményét kéri.   
 
Tárgyi tájékoztatási egyben véleményezési dokumentáció a Rendelet 45. § (1) szerinti, az OTÉK 2012. 
augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével készült, a rendelet 38.§-nak megfelelő teljes eljárás, véleményezési szakasz 
véleményezési dokumentációja.  
 
A tervezett módosítások nem ellentétesek az országos és a Somogy megyei területrendezési tervekkel, 
a területrendezési tervek Kaposvárt érintő övezeteivel. 
 

A módosítás településszerkezeti tervet, a HÉSZ-t és a szabályozási tervet érintő változtatási 
igényt jelentenek. 

 
Jelen tervezési feladatnak nem tárgya a hatályos terv teljes körű felülvizsgálata. A módosítás keretében 
nem kerül sor a településszerkezeti terv, a HÉSZ és a Szabályozási tervek teljes körű átdolgozására és 
dokumentálására. A településszerkezeti terv módosítása csak a konkrét módosítási igénnyel érintett 
területre vonatkozóan történik. A HÉSZ módosítás szövegében a módosítási igény miatt szükséges 
változtatások kerülnek átvezetésre. A szabályozási tervek módosítása csak a konkrét módosítási 
igénnyel érintett területre vonatkozik. 
 
A szabályozási tervlapok tervezett módosítását a hatályos tervi szabályozások bemutatása mellett 
ismertetjük, meghatározva a módosítási igény helyét, célját, és várható hatását. A tervezett módosítás 
során új beépítésre szánt terület nem alakul ki. A biológiai aktivitásérték számításával az alátámasztó 
munkarészben foglalkozunk. A településrendezési terv a szükséges szakági munkarészekkel készült.  
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1. módosítási alpont: 
Ordacsehi község Településszerkezeti tervének módosítása a 391/1 és 391/2 hrsz-ú ingatlanok (polgármesteri 
hivatal, művelődési ház, sorházas beépítésű lakóépületek és zöldfelületű közterület) rendezése céljából  
Kezdeményező: Ordacsehi Község 

Önkormányzata  

 

Érintett helyrajzi 
 szám: 

391/1 és 391/2 hrsz-ok 

Övezet a módosítás  
előtt: 

Lf; Z; Vt 

Övezet a módosítás  
után: 
 
HÉSZ módosítás 

Lf3’; Z; Vt 
 
Az Lf3 övezet tekintetében a 
sorházas beépítésű ingatlanra 
új alövezet kerül majd 
bevezetésre a szükséges 
paraméterek befoglalásával 

Változtatás indoklása, leírása: 
A település központi területén a Polgármesteri hivatal, vele egy ingatlanon belül egy közterület, amely 
zöldterületként van kiszabályozva - és egy szabadtéri színpad, valamint közhasználatú wc található rajta - a 
másik érintett ingatlanon belül a művelődési ház és egy sorházas beépítésű lakóépület 4 egysége található 
jelenleg.  
 
Az önkormányzat a tulajdonában lévő művelődési házat szeretné felújítani pályázati pénz felhasználásával, és 
emiatt a Szabályozási terven bontandóként jelölt épületről a „bontandó épület” jelölést törölni szeretné. Mivel 
övezeti határvonal szeli ketté az amúgy szerkezetileg egységes épületet, a tömb övezeti határvonalainak átfogó 
módosítása szükséges. 
 
További igényként merült fel, az önkormányzat területén lévő sorházas beépítésű lakóingatlanok külön 
ingatlanon, és építési övezeten belüli elkülönült kiszabályozása. Ennek folyományaként a zöldterület csökkenése 
fog bekövetkezni a közterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanon, melynek visszapótlásáról is gondoskodni kell 
más terület kijelölésével. 
 
 
Szakmai javaslat: 
A javasolt Lf3’ övezet meglevő építési övezet, a tömbben oldalhatáron álló beépítés mellett, 600 m2-es 
minimálisan kialakítható telekterületen 30%-os beépítettséggel, max. 5 m-es építménymagasságú, elsősorban 
lakóépület elhelyezésére szolgáló terület. A minimálisan kialakítandó zöldfelület mértéke 40% lesz. Az épületek 
igényes anyaghasználattal, igényes kialakítással létesíthetők. Az építőanyagok megválasztásánál a 
hagyományos, természetes anyagok alkalmazandók. Csak olyan rendeltetés megengedett, mely a terület 
jellegéhez illeszkedik, valamint a környezetvédelmi előírásokban szabályozott környezetvédelmi határértékeket 
betartja.  
 
A módosítás során a egy speciális – csoportos – beépítés lesz a területre meghatározva, mely minden egyéb 
paraméter tekintetében megfelel az Lf3’ övezetben foglalt előírásoknak. 
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2. módosítási alpont: 
Ordacsehi Község Településszerkezeti tervének módosítása a 230 hrsz-ú ingatlan (orvosi rendelő telke) területén 
a biológiai aktivitás érték rendezése céljából  
Kezdeményező: Ordacsehi Község 

Önkormányzata  

 

Érintett helyrajzi 
 szám: 

230 hrsz 

Övezet a módosítás  
előtt: 

Z, Vt, Lf 

Övezet a módosítás  
után: 
 
HÉSZ módosítás 

Z, Vt 
 
 
Nem érinti 

Változtatás indoklása, leírása: 
Az önkormányzat a tulajdonában lévő művelődési házat szeretné felújítani pályázati pénz felhasználásával, és 
emiatt a Szabályozási terven bontandóként jelölt épületről a „bontandó épület” jelölést törölni szeretné. Mivel 
övezeti határvonal szeli ketté az amúgy szerkezetileg egységes épületet, a tömb övezeti határvonalainak átfogó 
módosítása szükséges. 
 
Ennek folyományaként a zöldterület csökkenése fog bekövetkezni a közterületi önkormányzati tulajdonú 
ingatlanon, melynek visszapótlásáról is gondoskodni kell más terület kijelölésével. Az önkormányzat 230 hrsz-ú 
ingatlanon, az orvosi rendelő mögött jelöl ki újabb zöldterületet, mely a biológiai aktivitásérték mutatószám 
alakulásának megfelelően fog kiszabályozni. 
 
 
Szakmai javaslat: 
A javasolt módosítás során településközpont vegyes terület övezetéből zöldterületbe soroljuk át az érintett 
ingatlanrészt. A közparkok (Z) a község állandóan növényzettel fedett közterületei, amelyeknek közútról, 
köztérről közvetlen megközelíthetőnek kell lennie. A közparkokban az OTÉK 27. § (4) bekezdésében felsorolt 
építmények helyezhetők el annak legfeljebb 2 %-os beépítettségéig. A területen a zölddel való fedettség 
minimum 80 % kell legyen. Meglévő zöldterületek felülete nem csökkenthető, azok más területfelhasználásba 
nem sorolhatók. 
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Meglevő szabályozási terv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tervezett szabályozási terv 
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VI. HÉSZ MÓDOSÍTÁSA – RENDELET TERVEZET 
 

Ordacsehi Község Önkormányzatának…./2017. (……..) önkormányzati rendelete 
Ordacsehi Község Helyi Építési Szabályzatának és 

Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 9/2006. (VI.29.) KT.sz önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Ordacsehi Község Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 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 következőket rendeli el:  
 

1.§ 
 

(1) Ordacsehi Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 
9/2006.(VI.29.) önkormányzati rendelethez tartozó Szabályozási Tervek közül a belterületi tervlap, Fő u.- 
külterületi határ – Kossuth u. – Dózsa Gy. u. – Agarászi u. Zrínyi u. tömbjére vonatkozó normatartalma e rendelet 
1. számú melléklete normatartalmának megfelelően módosul. 

 
2.§ 

 
Ordacsehi Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 
9/2006.(VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3.§ (5) bek. a következőkkel egészül ki:  
 
(5) A szabályozási terven a lakóterület jele : „Lf” és „Lke”.  A szabályozási terven  

     Lf1-Lf 4 jelű és Lke jelű övezetek jelöltek. A beépítési módot, a legnagyobb épületmagasságra, a 
beépítettségre és a legkisebb telekméretre vonatkozó előírásokat a szabályozási terv tartalmazza.  

Terül
et 

haszn
álat 

sajátos 
használat 

Övezet
jele 

Beépítés
i mód 

Beépítetts
ég 

max % 

Telekszé
lesség 

min. (m) 

Telekmél
ység 

min. (m) 

Szintter. 
sűrűség 

max. 

Telekmé
ret 

min.(m2) 

Építmén
ymag. 

max.(m) 

Zöld.
felül

et 
min.

% 
Llakót
erület 

kertvárosia
s 

Lke CS 30 28 30 0,5 800 6 50 

falusias 
lakóterület 

Lf1 O 30 16 40 0,5 1200 5 40 
Lf2 O 30 16 40 0,5 800 5 40 
Lf3 O 30 16 35 0,5 600 5 40 
Lf3’ CS 30 16 35 0,5 600 5 40 
Lf4 SZ 30 20 45 0,5 900 5 40 

Megjegyzés: 
O oldalhatáros -SZ szabadonálló-  CS csoportos beépítési mód 
 

3.§ 
 

Ordacsehi Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló R 25.§ 
hatályon kívül helyezése:  
 

   Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés 
 

(1) A szabályozási terv által javasolt helyi közút létesítése, bővítése, vagy szabályozása érdekében az 
építési hatóság kisajátítási eljárás nélkül - a kártalanítás szabályai szerinti kártalanítás mellett - az 
érdekeltek hozzájárulása nélkül az önkormányzat javára lejegyeztetheti.  
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(2) Ha a telekalakítási eljárásra, vagy a közút kialakítására az érdekeltek kérelmére és érdekében kerül sor, 
a lejegyzésért nem jár kártalanítás. 

 
(3) Amennyiben a lejegyzéssel érintett ingatlan visszamaradó része a rendeltetésének megfelelő 

használatra alkalmatlanná válik, úgy azt a tulajdonos kérelmére kártalanítás mellett igénybe kell venni. 
 

(4) Az ingatlan helyi közút céljára igénybe vett részéért járó kártalanítás összegénél figyelembe kell venni a 
helyi közút megépítéséből, illetve az ezzel összefüggő közművesítésből eredő ingatlanérték-növekedés 
összegét, melyet az érintett tulajdonosokra át kell hárítani. 

 
4.§ 

 
Ordacsehi Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló R 27.§ 
hatályon kívül helyezése:  
 

Településrendezési kötelezések   
 

(1) A tervszerű telekgazdálkodás érdekében az önkormányzat beépítési kötelezettséget írhat elő. 
Amennyiben a tulajdonos a beépítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az önkormányzat az 
ingatlant kisajátíthatja. 

(2) Az önkormányzat a településkép javítása érdekében az azt rontó állapotban lévő építményekre 
meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettséget rendelhet el, az Étv. előírásainak 
figyelembevételével. 

 
5.§ 

 
Ordacsehi Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló R 27.§ 
hatályon kívül helyezése:  
 

Tájékoztató táblák, hirdető-berendezések elhelyezése 
 

 (1) A rendelet alkalmazása szempontjából hirdető-berendezés, melyre a rendelet hatálya kiterjed: 
a) Cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a telephely, üzlet bejárata fölé 

kifüggesztett tárgy, vagy címszerű ábra, 
b) Cégtábla: kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátási egység nevét feltüntető, az ott folyó 

tevékenységre utaló tábla, 
c) Címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla), 
d) Hirdetőoszlop: plakátok, hirdetések elhelyezése céljára szolgáló építmény, 
e) Hirdetőtábla: hirdetések, reklámok, közlemények kifüggesztésére használt tábla, 
f) Megállító tábla: nyitvatartási idő alatt az üzletek elé kihelyezett mobilt reklámtábla, 
g) Reklámtábla: valaminek a reklámozását szolgáló tábla, mely nyilvános helyen, vagy 

közterületről látható helyen kerül elhelyezésre, 
h) Hirdetmény: a falragasz, plakát, felírat, szórólap, értesítés, ábrázolás, tájékoztató, valamint 

választási hirdetmény és kampányanyag, akár nyomdai úton, akár házilag, illetve falfestéssel 
készült. 

 
(2) 11 

(3)1 
 

(4) A hirdető berendezések kialakításának az építmény karakteréhez, színezéséhez, arányrendszeréhez, a 
település és utcaképhez kell igazodnia. 

(5) Hirdető-berendezések közutak melletti elhelyezésének szabályait külön törvény2 határozza meg. 

                                                           
1 (2) és (3) bek. hatályon kívül helyezte a 4/2008.(VI.25.) önkorm.rend. 
2 1988. évi I. törvény 
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(6) Nem helyezhető el hirdető-berendezés: 
a) közterületi út, járda, kerékpárút, gyalogút szilárd burkolatára, épületek, építmények 

homlokzatára festett kivitelben, 
b) közparkban, 
c) középültek falain, kivéve az intézmény cégtábláját, 
d) közterületen álló fákon, padokon, szobrokon, emlékműveken. 
e) a természetvédelmi területen, kivéve a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága által 

kihelyezett információs táblákat.  
 

(7)  A közigazgatási területen gigantposzter, óriás-plakát nem helyezhető el. A 2 m2-t meghaladó felületű 
hirdető-berendezésre csak ideiglenes jellegű, maximálisan 3 évi időtartamra szóló, engedély adható, az 
engedély a képviselőtestület hozzájárulásával meghosszabbítható. Ez a korlátozás nem vonatkozik a 
cégérre, cég- és címtáblára. 

 
        (8) Hirdetmények elhelyezése csak az erre a célra létesített hirdető berendezéseken lehetséges, azok csak 

vízoldó ragasztóval rögzíthető, a köztisztasági előírások betartásával. 
 
   (9) E rendelet hatálybalépéséig kint levő és a jelen rendelet előírásainak nem megfelelően kihelyezett hirdető-

berendezések esetén: 
a) amennyiben a hirdető-berendezés tulajdonosa építési engedéllyel nem rendelkezett, úgy a 

jegyző soron kívül kezdeményezheti a hirdető-berendezés eltávolítását, és a külön 
jogszabályokban meghatározottak szerint3. 

b) a közút területén, a közútkezelő hozzájárulása nélkül, elhelyezett hirdető-berendezés esetén, 
annak eltávolításáról a közút kezelője saját hatáskörben intézkedik, 

c) a közút területén kívül, de közlekedésbiztonsági szempontból kifogásolható módon elhelyezett 
hirdető-berendezés esetén, a közútkezelő közvetlenül az építési hatóságnál kezdeményezheti 
a jogellenes állapot megszüntetését. 

 
(10)   E rendelet előírásainak megszegésével elhelyezett hirdető-berendezéseket az elhelyező a felszólítást 

követő 8 napon belül saját költségén köteles eltávolítani. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz 
eleget, a jegyző a külön jogszabály4 értelmében gondoskodik annak végrehajtásáról. Az eljárás 
befejezéséig a hirdető-berendezés tulajdonosa újabb hirdető-berendezés elhelyezésére nem kaphat 
engedélyt. 

 
(11)    A választási plakátokra, azok ideiglenes jellegére tekintettel a 28.§ (4), és (8) pontjának előírásait nem kell 

alkalmazni. 
   
(12)  Magántulajdonon felállított hirdető-berendezés elhelyezéséért és eltávolításáért az ingatlan tulajdonosa és a 

hirdető-berendezés tulajdonosa egyetemlegesen felelős. 
 

6.§ 
Záró rendelkezés 

 
Ez a rendelet 2017……………….hó……..nap lép hatályba.  
 
Ordacsehi, 201. …………….  ….. 

 
Márton László    Dr. Markó Péter 

              polgármester            jegyző 
 

                                                           

3 218/1999.(XII.28.)Kormány rendelet 
4 2004.évi CXL. törvény 

 



1. melléklet az … /2016.(… … ) önkormányzati rendelethez 
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VII. TERÜLETI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
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a. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény érinti a Ordacsehi települést, az 

érintettség tervi átvezetést nem igényel. A módosítással érintett területeket az országos övezetek 
nem érintik.  

OTrT övezetei:  
 

érintettség  területe  

Ökológiai hálózat övezete  
 

Az övezet a módosítással érintett 
területet nem érint  

 

Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete  
 

Az övezet a módosítással érintett 
területet nem érint  

 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete  
 

Az övezet a módosítással érintett 
területet nem érint  
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Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete  
 

Az övezet a módosítással érintett 
területet nem érint  

 

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezete 

Az övezet a módosítással érintett 
területet nem érint 

 

Világörökségi és világörökség 
várományos terület övezete 

A települést nem érinti  
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Országos vízminőség védelmi 
terület övezete  
 

A település teljes közigazgatási 
területét érinti 

 

Nagyvizi meder és vízkár-
elhárítási célú szükségtározók 
területének övezete  
 

A települést nem érinti  
 

 

Kiemelten fontos honvédelmi 
terület övezete  
 

A települést nem érinti  
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a. A 15/2004.(XII.27.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Somogy Megyei Területrendezési 
Terv érinti Visz Községet, az érintettség tervi átvezetést nem igényel. A módosítással érintett 
területeket az megyei övezetek érintik.  

 
SMTrT övezetei:  
  

érintettség  területe  

Országos ökológiai hálózat  
  
 

Az övezetek a 
módosítással érintett 
területet nem érintik  
   

 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület  
    
 

Az övezet a 
módosítással érintett 
területet nem érinti  
 

 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület erdőtelepítésre 
alkalmas terület  
 
  
 

Az övezet a 
módosítással érintett 
területet nem érinti  
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Országos jelentőségű 
tájkép-védelmi terület,  
térségi jelentőségű 
tájképvédelmi területe 
 
 
 

Az övezet a 
módosítással érintett 
területet nem érinti  
 

 

Történeti települési terület  
 

Az övezet a 
módosítással érintett 
területet nem érinti  
 

 

Kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőségvédelmi 
terület övezete 

Az övezet a 
módosítással érintett 
területet nem érinti  
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Felszín alatti 
vízminőségvédelmi vízgyűjtő 
terület övezete 

A teljes közigazgatási 
területet lefedi 
 

 

Ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület 

A teljes közigazgatási 
területet lefedi 
 

 

Együtt tervezhető térség 
övezete 

A települést nem érinti 
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Kiemelt fontosságú meglévő 
honvédelmi terület övezete 

A települést nem érinti 

 
 

Térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő 
terület övezete 

A települést nem érinti 

 
 

Nagyvizi meder övezete A települést nem érinti 
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Földtani veszélyforrás 
területe 

A tervezési területet 
nem érinti 

 
 

Vízeróziónak kitett terület 
övezete 

A tervezési területet 
nem érinti 

 
 

Széleróziónak kitett terület 
övezete 

A települést nem érinti 
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b. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezéséről szóló 2000. évi CXII. tv. tervi átvezetést nem 
igényel. A módosítással érintett területet az övezetek érintik.  

 
Balaton Kiemelt  
Üdülőkörzet TrT övezetei:  

érintettség  területe  

Magterület, ökológiai 
folyosó, pufferterület 
övezete  
  
 

Az övezetek a 
módosítással érintett 
területet nem érintik  
   

 

Térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület 
övezete  
    
 

Az övezet a 
módosítással érintett 
területet nem érinti  
 

 

Történeti település övezete A települést nem érinti  
 

  

Világörökség és 
világörökség-várományos 
terület övezete 

A települést nem érinti  
 

 

Szélerőmű elhelyezéséhez 
vizsgálat alá vonható terület 
övezete 

Az övezet a 
módosítással érintett 
területet nem érinti  
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Ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület övezete 

A teljes közigazgatási 
területet érinti  
 

 

Térségi jelentőségű komplex 
tájrehabilitációt igénylő 
terület övezete, Ökológiai 
rehabilitációt igénylő terület 
övezete 

A tervezési területet 
nem érinti 

 

Felszíni szennyezésre 
fokozottan érzékeny terület 
övezete  

A teljes közigazgatási 
területet lefedi 
 

 

Földtani veszélyforrás 
terület övezete  

A települést nem érinti  
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Vízeróziónak kitett terület 
övezete 

Az övezet a 
módosítással érintett 
területet nem érinti  
 

 

Felszíni vízminőség-védelmi 
terület övezete, Tómeder 
övezete 

A települést nem érinti 

 

Térségi hulladéklerakó hely 
kijelöléséhez vizsgálat alá 
vonható terület övezete 

A települést nem érinti  

Települési terület övezete, 
Gazdasági terület övezete, 
Általános mezőgazdasági 
terület övezete, 
Kertgazdasági terület 
övezete, Erdőterület 
övezete, Erdőtelepítésre 
alkalmas terület övezete  

Az övezetek a 
módosítással érintett 
területet nem érintik 
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Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete, 
Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

Az övezet a 
módosítással érintett 
területet nem érinti 
 

 

Turisztikai fejlesztési terület 
övezete, Szőlő termőhelyi 
kataszteri terület övezete  

Az övezet a 
módosítással érintett 
területet nem érinti 
 

 

Kiemelt fontosságú meglévő 
honvédelmi terület övezete 

A települést nem érinti  
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OTrT szerkezeti tervrészlete  
 

Somogy Megyei szerkezeti tervrészlete  
 

 

 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve 
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VIII. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS  
 
Magasabb rendű tervek összhangja 
Az országos területfelhasználási kategóriák szerint a közigazgatási terület nagy része mezőgazdasági térségbe 
sorolt, mely a továbbtervezés során, a megyei területrendezési terv módosítása, és a Balaton tv. kapcsán, is 
elsősorban mezőgazdasági területfelhasználású megyei terület-felhasználási kategóriába sorolható. A tervezési 
terület a települési térség övezetébe sorolható.  
 
A tervezési területet keleti irányból mezőgazdasági általános terület határolja a külterület felől. Viszont a tervezési 
terület környezete falusias lakóterületbe és településközpont vegyes területbe van sorolva.   
 
Helyi Építési Szabályzat 
A tervezett módosítások az alábbi terület-felhasználásokat érintik: 

� lakóterület: nő 
� vegyes terület: csökken 
� közlekedési terület: nő 
� zöldterület: nő 

 
Biológiai aktivitásérték (nem differenciált) számít ás a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1. táblázat szeri nt
Területfelhasználás Hatályos terv Területfelhasználás Tervezett állapot 

terület(ha) ért.mutató Pontszám terület(ha) ért.mutató Pontszám

1-2.sz. módosítási alpont
Vt 0,5687 0,5 0,28435 Vt 0,2 0,5 0,1
Vegyes terület Vegyes terület
Településközpont Településközpont

Lf 0,0824 2,4 0,19776 Lf 0,1283 2,4 0,30792
Lakóterület Lakóterület
Falusias Falusias

Köu 0,365 0,6 0,219 Köu 0,561 0,6 0,3366
Közlekedési terület Közlekedési terület
Kiszolgáló utak Kiszolgáló utak

Z 0,378 6 2,268 Z 0,5048 6 3,0288
Zöldterület     Zöldterület     
Közpark    Közpark    
        

Összegzés 1,3941 2,96911 Összegzés 1,3941 3,77332
Biológiai aktivitásérték javult, azaz: 0,80421 127,0858944 % Megfelel ő!  

 
2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM  
 
Somogy jelenlegi domborzatának kialakításában a mélyszerkezeti struktúrának valamint a harmad- és 
negyedidőszaki kéregmozgásoknak volt döntő szerepe. Ez a terület a Pannon tenger elvonulása után már nem 
süllyedt tovább, mint az Alföld, hanem inkább megemelkedett. A kéreg feldarabolódásával és a felszín 
fölárkolásával kialakultak a dombságok. A jelenlegi felszín arculatának meghatározó tényezője volt Belső-
Somogyban a folyóvízi feltöltődés és a szél homokot áthalmozó munkája, mely kötött futóhomokformákban 
mozgalmassá tette a sík felszínt, szép kifejlődése Nagybajomtól nyugatra látható. A somogyi dombok felszínét 
először tektonikai jellegű kéregmozgások szabdalták fel, billentették különböző helyzetbe az egyes 
tábladarabokat, majd a folyóvízi erózió formálta, mélyítette a völgyeket a szerkezeti vonalak mentén. Széles 
hátak, szelíd dombok, meredek tábla szegélyek, hosszanti völgyek, patakok által mélyen bevágott völgyek, 
dombsorok között megbújó tavak teszik vadregényessé a tájat. 
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Belső-Somogyban zömmel homokos kőzettel borított területen agyagbemosódásos rozsdabarna erdőtalajok az 
uralkodóak, termőképességük gyenge, a lösszel fedett Marcali-háton azonban már az agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj a jellemző. A szintén lösszel fedett Külső-Somogyban és Zselicben agyagbemosódásos barna 
erdőtalajok vannak, de emellett itt a barna földek és csernozjom barnaerdőtalajok is megtalálhatók. 
 
Az OTrT-ben meghatározott országos övezetek területi lehatárolását, majd a megyei területrendezési terv, és a 
településszerkezeti terv pontosíthatja a jogszabályban meghatározott keretek között, az adatszolgáltatásra 
kötelezett államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján.  
 
A tervezett terület környezetében települési területek találhatóak déli irányból, beépítésre szánt terület, falusias 
lakóterület található. A területfelhasználás kialakításánál a területen a termőföld védelme a fő szempont, viszont 
az érintett területek nem mezőgazdasági területbe soroltak, művelésből kivont területek. 
 
A tervezett módosítások érdemben nem változtatják meg a táj szerkezetét és a tájképben maradandó 
változásokat nem okoznak, mivel ez a körülmény a hatályos szabályozás szerint is fennállt- 
 
A jelzett módosításokkal hosszútávon sem változik meg a környező élettér. A tervezett műszaki elemek 
kismértékben változtatják meg a természetes domborzati, lefolyási viszonyokat, a táj esztétikáját. Az érintett 
területeken nem fog módosulni az élővilág. Összefoglalóan megállapítható. hogy a tervezett módosítások 
természetvédelmi, tájképvédelmi érdekeket nem sértenek, a vonatkozó jogszabályokkal nem ellentétesek, és a 
hatályos településszerkezeti tervben jelölt területhasználathoz igazodnak, azt egy tömbben egészítik ki. 
 
3. KÖRNYEZETVÉDELEM  
 
A Község területén és közigazgatási határain belül jelentős ipari tevékenység nem zajlik. Nem jelentős a terület 
nitrogénoxid kibocsátásban, ami keletkezik, az elsősorban a közlekedésből származik. A megye 
levegőminőségét aszályos időben szálló nagy mennyiségű por kedvezőtlen irányban befolyásolja, a szálló por 
értéke gyakran megközelíti, vagy meghaladja a határértéket. A településen időszakosan megjelenő pollen illetve 
parlagfű okozhat az időjárástól függően a lakosság körében kisebb allergiás panaszokat. Az önkormányzat 
minden évben gondot fordít a helyi parlagfű irtására, közmunka program keretében, egyúttal felhívják a 
tulajdonosok figyelmét a magánterületek tisztántartására. A lakások fűtéséből és a közlekedésből származó 
légszennyezés nem jelentős. Közlekedés által kibocsátott emisszió nem számít jelentősnek. A közlekedésből 
származó (gépjárművek emissziója) szennyeződések mellett problémát jelent a gépjárművek által felvert por és 
ennek hatásai. A telep rekultivációja során a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerint kell eljárni. 
 
Levegőminőség-védelem 
Hatásterület nem érint védendő létesítményeket. A tervezési irányértékek a meglévő lakóterületnél egyértelműen 
teljesülnek. Az előírt háromszintű növénytelepítéssel és a véderdősávokkal, az üzemelés hatásait kívánják 
csökkenteni. 
 
Felszín alatti vizet, földtani közeget érintő kibocsátás 
Az egyes települések teljes közigazgatási területének egységes besorolását a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 
tartalmazza, melyet a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosítottak. A vizsgált terület a település közigazgatási 
területére vonatkozó „településsoros” minősítés szerint érzékeny területek közé tartozik. A 275/2004. (X. 8.) 
Kormányrendelet alapján meghatározott, és a 45/2006. (XII. 8. ) KvVM rendelet mellékleteiben szereplő kiemelt 
jelentőségű természet megőrzési területek (Natura 2000 területek) közé nem tartozik a tervezési terület. A 
MEPAR adatbázisa szerint a terület nem nitrátérzékeny. 
 
Zaj- és rezgésvédelem 
A tervezési terület a település északi szélén, belterület határán helyezkedik el. A zajkibocsátási határértékeket az 
összes üzemi zajforrás figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy a környezetbe jutó zaj a megengedett 
zajterhelési határértékeket ne haladja meg. 
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A zajkibocsátási határértékek megállapításának módját a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet tartalmazza. Az 
előírás alapján a megengedett zajkibocsátási határértéket az összes üzem által okozott zaj figyelembevételével 
úgy kell megállapítani, hogy a környezetben a megengedett zajterhelési határérték teljesüljön.   
 
Hulladék 
A tervezett tározók létesítése során végzett földmunkák, és az egyéb építési munkálatok jellemzően hulladékok 
keletkezésével és azok kibocsátásával nem járnak.  
 
A javasolt fejlesztések az országos fejlesztési tervek és lehetőségek alapján nem esik bele a településfejlesztési 
koncepció és a településrendezési tervek által befogott időtávlatba, így ebben az időszakban a terület további 
átalakulásával sem kell számolni. A jelölt fejlesztési területek morfológiailag olyan alárendelt helyzetben vannak, 
illetve olyan zöldfelületi intézkedések kell, hogy megvalósuljanak, amelyek a településképet, a település 
megjelenését, kompaktságát nem zavarják.  
 
A környezetvédelmi követelmények teljesülése érdekében a szerkezeti és szabályozási terv előírásait be kell 
tartani, illetve a beépítés és környezethasználatot az elvárható legjobb technika (BAT) alapján kell megvalósítani. 
A felmerülő környezetvédelmi igényeket, követelményeket az övezeten, ingatlanon, építményen belül kell 
biztosítani. Az építési helyeken biztosítani kell a rendelkezésre álló infrastrukturális ellátottságot (víz, 
energiaellátás, közlekedési szerkezet, településgazdálkodás, szenny-, és csapadékvíz elhelyezés). A település-
környezeti feltételek biztosítottak, a hatások nem jelentősek.  
 
4. AZ ÉTV. 7.§. ELŐÍRÁSAINAK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA  
 
A vizsgálat a tervezési terület egészére és annak környezetére is kiterjed. Az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy „A településfejlesztés és a 
településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a 
fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek 
érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a 
természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és 
környezetbarát hasznosításának elősegítése.  
 
(2) A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő 
felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni:” 
a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét, 
A megvalósuló fejlesztések nem befolyásolják ezen elemek biztosíthatóságát. 
 
b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a fogyatékos 
személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint a társadalmi szervezetek, 
egyházak működési feltételeinek lehetőségeire, 
A megvalósuló fejlesztések nem befolyásolják ezen elemek biztosíthatóságát. 
 
c) a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának 
megőrzését, 
A megvalósuló fejlesztések nem befolyásolják ezen elemek biztosíthatóságát. 
 
d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új munkahelyek 
teremtésének érdekeit, a mező-és az erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a hírközlés, a közüzemi ellátás, 
különösképpen az energia- és a vízellátás, a hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és –kezelés, valamint a 
nyersanyaglelőhelyek biztosítását, 
Nem sérül ezen elv tekintettel a területek ezen infrastrukturális és környezeti adottságaira jelentős 
közösségteremtő érdekeket jelentenek. A terület megjelenése a tájban önmagában is kedvező hatásúnak tűnhet, 
de a kísérő növényállományok növekedése jelentősen emelheti a táj biológiai potenciálját és a biodiverzitás 
emelkedésének lehetőségét. 
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e) a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az integráció elmélyítését, 
Nem sérül ezen elv a módosítások során, sőt jjavító hatás várható. 
 
f) a közlekedési kényszer (lakóhely-munkahely, nyersanyag kitermelés-feldolgozás stb. viszonylatában) 
csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását. 
Jelen tervjavaslattal a településszerkezet közlekedést generáló folyamatai nem változnak. 
 
g) az egészséges lakó-és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános követelményeit, 
A javasolt módosítás során, a szomszédos területekkel való viszony kapcsán, telepítési és védelmi javaslatok 
tételére nincs szükség. A javasolt telken belüli többszintes növény telepítések fontosak, nem maradhatnak meg 
terv szinten, hanem a mielőbbi telepítések kivitelezése elvárás. Javasolt a fásítás telepítések végrehajtása, ill. 
szaktervező (táj- és kertépítész mérnök) általi megtervezése után kiadni az építési engedélyeket. Ezen 
növényállományok telepítésének a települési és a szántóföldi klímára, valamint a létminőségre gyakorolt hatása 
felbecsülhetetlen értékű. 
 
h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az építészeti és régészeti 
örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény és tájrészlet látványát (rálátás), 
továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, annak mértékéig, hogy az érintett telkek szabályos beépítését 
ne akadályozza, 
A hatályos településrendezési tervek országos és helyi értékvédelmi elemei e tekintetben érintik a tervezési 
területet és környezetét.  
 
i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem  
A terv és módosítása alapvetően nem eredményez az eredeti állapottól a megengedettnél kedvezőtlenebb 
környezeti hatásokat, így a hatásában távlatban elsősorban környezeti, tájképi, gazdasági, és társadalmi 
vonatkozásban minősül jelentősebbnek. A várható hatások tekintetében megoldhatatlan ellentmondásokat nem 
talált.  
 
A terv összességében biztosítja a fenntartható fejlődés gazdasági, infrastruktúrális, települési és társadalmi 
feltételeit. Megfogalmazza a környezeti és természeti, ökológiai értékekkel való hatékony gazdálkodás eszközeit, 
céljait. 
 
j) a tájhasználat és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a 
klíma és az élővilág védelmére, 
A tervezett új övezeti szabályozás a kialakult tájkarakter szempontjából ad érdemi változást, de mivel meglevő 
területhasználathoz kapcsolódik, ez sem tekinthető jelentősnek. A kialakult környezethasználat és jelen 
módosítások a környezeti elemek terhelését – éppen a kialakult jelleg, használat miatt – érdemben nem emelik.  
Általában minden, emberi tevékenység által alakított koncentrált épület-tömeg, a tevékenységgel járó 
terheléseivel együtt, így a tervezési területen megjelenő középületek tájba illesztése különösen fontos feladat. Az 
eltérő terület-felhasználások határán, vagy a telekhatár mentén telken belüli fásítás telepítése, és javasolt 
építendő műszaki létesítmények környékén 3 szintes növényállomány telepítése, változatos, a helyi klimatikus ás 
talaj adottságoknak megfelelő díszfák, -cserjék és talajtakaró cserjék, valamint évelő növények ültetésével.  
Javasolt a tájkép legnagyobb mértékű megóvásának érdekében az épületeket tájba simuló színezéssel ellátni. Az 
épületek ezzel a színezéssel viszonylag hatékonyan képesek a háttérként szolgáló tájkép sziluettjébe simulni. 
 
k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, 
A módosítás termőföld igénybevételét nem jelenti. A tervezett terület-felhasználás beépítésre szánt terület marad.   
  
l) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és védelmét, 
Jelen tervjavaslat nem érint ilyen célú felhasználást. 
 
m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit, 
n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit, 
o) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, valamint 
p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását. 
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A többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) 
bekezdése kimondja, hogy: 
(3) Az (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése – különösen a természet – és a környezetvédelem, az erdők és a 
természetes (felszíni és felszín alatti) vizek védelme, az ár – és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a 
területekkel való takarékos bánás – érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni:  
A módosítás termőföld igénybevételét nem jelenti.  
 
a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét érintő árvíz, belvíz, 
valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani kell, részbeni összegyűjtése és 
helyben tartása biztosításának az adottságok és a lehetőségek szerinti figyelembevételével, 
Ezen követelmény a terület kialakult infrastrukturális rendszerének felhasználásával kezelhető. 
 
3. ÖRÖKSÉGVÉDELEM  
 
A tervezési területen műemlék nem található. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 
értelmében a régészeti lelőhelyek-kel érintett területeken az útépítés megkezdése előtt megelőző feltárást kell 
folytatni. A 4/2003. (III.20.) NKÖM rendelet által meghatározott tartalommal és az illetékes múzeum bevonásával 
örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni. A nyomvonal lehumuszolása csak régészeti ellenőrzés mellett 
folytatható. Amennyiben megelőző ásatás, vagy leletmentés válik szükségessé, annak szakmailag indokolt 
költségeit a beruházó köteles viselni.  
  
4. KÖZLEKEDÉS, KÖZMŰVEK 
 
Táv-, és hírközlés 
A településen a vezeték nélküli szolgáltatók (Magyar Telekom, Vodafone és a Telenor) megfelelő vételi 
lehetőséget tudnak biztosítani. A szolgáltatáshoz szükséges antennákat részben a településen belül, részben a 
környező településeken helyezték el. A módosítások egyéb tekintetben nem érintik a közmű, táv- és hírközlés 
kérdését. A módosítással érintett területek távlati igénye továbbra is biztosítva van.   
 
Elektromos ellátás 
A település ellátását 20 kV-os hálózat biztosítja. A 20 kV-os hálózat esetében a védőtávolság 5 m külterületen, 
illetőleg 2,5 m a vezeték azon szakaszán, mely a szabvány belterületre vonatkozó előírásainak megfelelően 
készült el. A területek ellátása biztosított, távlati igényt is ki tudja elégíteni.  
 
Vízellátás-szennyvízkezelés 
A területek ellátása biztosított, távlati igényt is ki tudja elégíteni.  
  
Csapadékvíz-elvezetés 
A település területén részlegesen kiépített csapadékvíz elvezető rendszer üzemel, melynek üzemeltetője a 
települési Önkormányzat. A csapadékvíz elvezető rendszer jelentős része burkolt folyókák, vagy nyílt vízelvezető 
árkok. A tervezett módosítás nem érint vízügyi igazgatóság kezelésében lévő csatornát. A területeken keletkező 
csapadékvizeket a helyszínen kell elhelyezni, és szikkasztani. 
 
Gázellátás 
A területek ellátása biztosított, távlati igényt is ki tudja elégíteni.  
 
Katasztrófavédelmi javaslat 
A település jelenlegi úthálózata olyan paraméterekkel rendelkezik, amely alkalmas tűzoltó járművek, valamint 
műszaki mentést végző gépjárművek közlekedésére. A jelen módosítással érintett rész szabályozási szélességi 
méretei az átsorolást követően nem változnak, a műszaki paraméterek, mint útszélesség, gyalogos közlekedés 
kialakítása rendszerezik az egyes közlekedési útvonalakat, jobban segítik a tűzoltójárművek közlekedését. Az 
építmények megfelelő közúti kapcsolata biztosított, illetve a tervezés során biztosítható, az úthálózat megfelel az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak. A településrendezési terv az érvényes törvények, rendeletek, 
MSZ és ágazati szabványok figyelembe vételével készült el, melyeknek az előírásait betartja.  



IX. BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE 
 A R. 9. számú mellékletében előírt 

államigazgatási, illetve a véleményezési eljárásba 
bevont 

 Érdemi 
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1. 
Somogy Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Az eljárás további szakaszában 
 nem kíván részt venni 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
 

  
  

 
2. 

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Az eljárás további szakaszában 
 nem kíván részt venni 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
 

  
  

 
3. 

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Az eljárás további szakaszában 
 részt kíván venni +  +    

+ 
 

4. 
Somogy Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály 

Az eljárás további szakaszában 
részt kíván venni 

 
+ 

 
 

 
+ 

   
+ 

 
5. 

Somogy Megyei Kormányhivatal  
Kaposvári Járási Hivatala 
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 

Az eljárás további szakaszában 
részt kíván venni 

 
+ 

 
 

 
+ 

   
+ 

 
6. 

Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály   

Az eljárás további szakaszában 
nem kíván részt venni 

 
+ 

  
+ 

   
  

 
7. 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Bányászati Osztály 

Az eljárás további szakaszában 
részt kíván venni 

 
+ 

 
 

 
+ 

   
+ 

 
8. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

Az eljárás további szakaszában 
nem kíván részt venni 

 
+ 

 
 

 
+ 

   
 

 
9. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Hivatal 

Az eljárás további szakaszában 
nem kíván részt venni  

 
+ 

 
 

 
+ 

   
 

 
10. 

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság 
Pécsi Hatósági Iroda 

Az eljárás további szakaszában 
részt kíván venni 

 
+ 

 
 

 
+ 

   
+ 

 
11. 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Az eljárás további szakaszában 
nem kíván részt venni 

 
 

 
+ 

 
+ 

   

 
12. 

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Az eljárás további szakaszában 
 nem kíván részt venni 

 
+ 

  
+ 

   
  

 
13.  

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Az eljárás további szakaszában 
részt kíván venni 

 
+ 

 
 

 
+ 

   
+ 
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14. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

Az eljárás további szakaszában 
nem kíván részt venni 

 
+ 

 
 

 
+ 

   
 

 
15. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Hivatal 

Az eljárás további szakaszában 
nem kíván részt venni  

 
+ 

 
 

 
+ 

   
 

 
16. 

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság 
Pécsi Hatósági Iroda 

Az eljárás további szakaszában 
részt kíván venni 

 
+ 

 
 

 
+ 

   
+ 

 
17. 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Az eljárás további szakaszában 
nem kíván részt venni 

 
 

 
+ 

 
+ 

   

 
18. 

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ 

Az eljárás további szakaszában 
nem kíván részt venni 

 
+ 

  
+ 

   
 

 
19. 

Somogy  Megyei Rendőr-f őkapitányság  
Nem válaszolt 

 
 

  
 

   

 
20. 

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Az eljárás további szakaszában 
 nem kíván részt venni 

 
+ 

  
+ 

   
  

 
21.  

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Az eljárás további szakaszában 
részt kíván venni 

 
+ 

 
 

 
+ 

   
+ 

 
Eljárásban érintett területi, települési önkormányzatok, egyéb érintettek:  

 
22. 

Lengyeltóti Város Önkormányzata 
 

Az eljárás további szakaszában 
nem kíván részt venni 

 
+ 

 
 

 
+ 

  
 

 

 
23. 

Fonyód Város Önkormányzata Az eljárás további szakaszában 
nem kíván részt venni 

 
+ 

 
 

 
+ 

   

 
24. 

Kiss Miklós helyben Az eljárás további szakaszában 
részt kíván venni 

 
+ 

 
 

 
+ 

   
+ 

 
 


