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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
NÁGOCS településrendezési tervének  

M1/2015-OTÉK jelzőszámú módosításához 

 
Alulírott településtervező nyilatkozom, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 14.§ alapján a ter-

vezői 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 (továb-

biakban Étv); 

- Somogy Megyei területrendezési terv (továbbiakban: SMTrT) 

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

Korm.rend. (továbbiakban OTÉK); 

- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-

lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-

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

- Nágocs község helyi építési szabályozásáról szóló (továbbiakban HÉSZ) 9/2006.(IX.13.) 

Kt. számú rendelet,- előírásainak. 

 

A településrendezési eszközök módosítása a TFR. 45.§, átmeneti rendelkezései alapján, 

az OTÉK 2012. augusztus 6.-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelma-

gyarázatának megfelelően készült. 

 

Kaposvár, 2015. MÁJUS. 

 

 

 

 

………………………………………………. 
                                                                       Dr Fazekas Sándorné  

                                                                             településtervező: TT 14-0282 
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1. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 
      

Nágocs helyi építési szabályzatát a Képviselő-testület 9/2006.(IX.13.) Kt. számú rendele-

tével hagyta jóvá, melyet eddig még nem módosítottak.  

 

 A településrendezési terv módosítását megalapozó testületi döntés: 

A most tervezett módosításokat a Képviselő-testület 19/2015.(III.20.) számú határozatá-

val támogatta. 

- Elrendelte a település központjában lévő 70 hrsz-ú ingatlan és környezete szabályozási 

előírásainak módosítását, hogy így a rossz állapotban lévő, egykori varroda épületéből 

óvodát alakíthasson ki. 

- Támogatta továbbá a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány kéré-

sét, a telephelye övezeti előírásainak a kialakult, valós állapothoz igazítását. 

A Képviselő-testület ugyanezen határozatával döntött az egyeztetésben résztvevő 

partnerek köréről, az egyeztetés módjáról, a vélemények nyilvántartásáról.  

A módosítás a 104/2004. (XI.8.) Kt határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncep-

ciót nem érinti, annak felülvizsgálatára nem kerül sor. 

A tervezett módosítások a településszerkezeti tervet és a HÉSZ-t, illetve a belterületi sza-

bályozási tervet egyaránt érintik.  

 

A tervezett módosítások célja és várható hatása: 

  

1./ A 6522 számú országos közút- Hősök tere és az iskola telkének keleti telekhatára által 

határolt tömb módosítása 

A tömb közepén álló egykori varrodaépületet az önkormányzat meg kívánja vásárolni, 

hogy abból egy korszerű óvodát alakíthasson ki. Az épület a 70 hrsz-ú telken áll, melynek terü-

lete 1260 m2, a rajta lévő épület bruttó alapterülete 330 m2, a telek beépítettsége közel 30 %. 

A hatályos szabályozási terv a területet kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe (Gksz) 

sorolja, ahol a megengedett legnagyobb beépítettség 60 % lehet. Az épület tervezett funkci-

ója óvoda lenne, melyre a maximális beépíthetőség 25% lehet. Ezért a meglévő telekméret 

növelése a tervezett funkcióváltáshoz elengedhetetlen. A telek a meglévő közúti telekállapo-

tok rendezésével 2400 m2-re növelhető. Így a telekalakítást követően mód nyílik a tervezett 

óvoda kialakítására. A 6522 számú közút telekhatárának tervezett rendezését, indokát a 8. 

pontban részletesen ismertetjük. 

A volt varroda telke a település egyetlen Gksz övezetbe sorolt ingatlana, ezért ez az 

övezet a módosítással megszűnik. Az újonnan kialakításra kerülő ingatlan falusias lakóterület-

ként, Lf6 övezetként kerülne szabályozásra, ahol a minimálisan kialakítható telekméret 1800 m2, 

a beépíthetőség legfeljebb 25 %, a megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m 

lenne. Az egykori varroda épülete helyi védelem alatt áll. Nagyon leromlott állapota ellenére 

az épület védelme, karakterének, tömegarányainak megőrzése mindenképpen indokolt, me-

lyet a tervezett óvoda kialakítása során is figyelembe kell venni.  
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2./ A Rákóczi utca-belterületi határ- 358 hrsz-ú út- Petőfi utca által határolt tömb módosí-

tása 

A tömb északi felében helyezkedik el a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs 

Alapítvány telephelye, benne az által működtetett intézmények, mely a gyermekotthont, az 

idősek otthonát,az  átmeneti otthont, a rehabilitációs házat jelentik.  Az Alapítvány működését 

az egykori Zichy család birtokában lévő, műemléki épületben (nysz.10729 kiskastély és malom 

épület) kezdte meg, mely az igényeknek megfelelően folyamatosan bővült, otthont adva a 

rászoruló gyermekek és idősek gondozásának, nevelésének. A 2006-ban jóváhagyott telepü-

lésrendezési terv az intézmény ilyen mértékű felfutásával még nem számolt. A tervezett módo-

sítás a szomszédos Lf3 övezetű lakóterületeknek az intézmény területéhez csatolásával számol, 

továbbá az intézmény területére jelenleg hatályos övezeti előírásokat a kialakult beépítésnek 

megfelelően kívánja szabályozni. Az intézmény a hatályos szabályozási terv szerint Ksz jelű kü-

lönleges területbe sorolt, ahol az oktatási-, szociális intézmények; óvoda, iskola és szociális in-

tézmények, valamint ezek kiszolgáló létesítményei, helyezhetők el.  A HÉSZ módosításával egy 

új, Ksz1jelű övezet beiktatására teszünk javaslatot, ahol a beépíthetőség legfeljebb 40% lehet, 

és az övezetben megengednénk lakóépület építését is, mivel erre a családi nevelőszülői háló-

zat és az átmeneti szállásigények várható felfutása miatt igény mutatkozik. A módosítással érin-

tett terület; a műemlék telke, illetve műemléki környezet a hatályos szabályozás szerint szüksé-

gessé teszi, hogy az itt tervezett építési tevékenység az örökségvédelmi hatóság engedélyével 

és kontrollja mellett történjen.  

 

A településrendezési eszközöket érintő egyéb változások, az egyeztetési eljárás menete 

Az Étv. 7.§ (3) bekezdés értelmében a biológiai aktivitás érték változásával csak az 1. 

számú módosítás esetében kell foglalkoznunk, mivel itt a meglévő beépítésre szánt terület bő-

vül. Az aktivitásérték megfelelőséget a 6. pont alatt igazoltuk. 

 A módosítás során felülvizsgálatra kerül a 2006.-ban jóváhagyott HÉSZ, melyet, az idő-

közben történt jelentős jogszabályi változások indokolnak.  

A tervezett módosítások nem ellentétesek az OTrT és az SMTrT előírásaival. Ennek bemu-

tatását az 5. pont tartalmazza. 

 A hatályos településrendezési terv az OTÉK előírásainak megfelelő szakági alátámasztó 

munkarészekkel készült, ezek átfogó felülvizsgálata nem indokolt, mivel azonban, a módosítás 

foglalkozik a 6522 számú bekötőút nyomvonalával, ezért a dokumentáció 8. pontjában,- a köz-

lekedési munkarészt kiegészítettük, az út nyomvonalával kapcsolatos anomáliákat részleteseb-

ben is kifejtjük. 

A régészeti területeket az országos nyilvántartásnak megfelelően a HÉSZ függeléké-

ben és a tervlapokon is korrigáltuk.  

A tervezett módosítás környezeti hatásait tekintve, érdemi változást nem jelent, ezért a 

2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban KVR.) 1.§. (2) és (3) bekezdései figyelembevételé-

vel környezeti vizsgálat nem készül. Ezzel a KVR. 3. számú mellékletének II.1. részében megha-

tározott környezet védelemért felelős szervek; a Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi, 

Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztálya, a Duna-Dráva 

Nemzeti Part Igazgatósága, a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Termé-

szetvédelmi Főosztály, a Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálko-

dási Főosztály, a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály egyetértett.  

Mivel a tervezett módosítások új beépítésre, szánt területet nem hoznak létre, a telepü-

lésfejlesztést szolgáló műszaki infrastruktúra főhálózatát, a hatályos tervhez viszonyítva nem vál-

toztatják meg, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (X. 8.) Korm. rendelet (TFR) 32.§ (4) bekezdése szerinti a településrendezési terv 

módosításának egyeztetésére egyszerűsített eljárás” keretében került sor. 
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A tervezett módosítás záró szakmai véleményét az Állami Főépítész hatáskörében eljáró 

Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Fő-

osztály, építésügyi Osztálya SOD/086178-8/2015. számon adta ki. 

Kaposvár, 2015. szeptember.  

 

 

 

      Dr. Fazekas Sándorné 

vezető településtervező 

                                                           TT 14-0282 

 

 

 

 
1./ 6522 számú országos közút - Hősök tere és az iskola telkének keleti telek határa által határolt tömb módosítása  

SZ-1 jelű belterületi szabályozási tervlap 

 
Kezdeményező: önkormányzat 19/2015.(III.20.)Kt. határozattal 

Érintett helyrajzi szám: 70, 167 

Övezet a módosítás előtt: Gksz, KÖu 

Övezet a módosítás után: Lf6, KÖu 

belterületi szabályozási tervrészlet: 

Hatályos terv  Módosított terv 
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2./ A Rákóczi utca-belterületi határ- 358 hrsz-ú út- Petőfi utca által határolt tömb módosítása  

 SZ-2 jelű belterületi szabályozási tervlap) 

 
Kezdeményező: önkormányzat 19/2015.(III.20.) Kt. határozattal 

Érintett helyrajzi szám: 367/1, 367/2, 368, 369, 370, 371/1, 372, 373, 374, 375  

Övezet a módosítás előtt: Ksz, Lf3 

Övezet a módosítás után: Ksz1 

belterületi szabályozási tervrészlet: 

Hatályos terv  

 

Módosítási terv 
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2. HÉSZ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA 
 

 
módosuló és törölt szakasz indoklás 

1.§ 

(1) bekezdés A HÉSZ mellékleteként jóváhagyásra kerülő szabályozási ter-

vek hatálybaléptetése egy új IV/A. fejezettel történik, ezért itt 

a szakasz törlése indokolt. 

(5) bekezdés A helyi értékvédelem szabályozása önkormányzati hatáskör. 

A védetté nyilvánítást, törlést az önkormányzat a HÉSZ-ben 

szabályozza. A szabályozási terv az érintett ingatlanokat jelöli, 

ezért ha a HÉSZ e vonatkozásban módosul azzal együtt annak 

mellékletét, a szabályozási tervet is módosítani kell. Ezt korri-

gáljuk a módosítással. 

(9) bekezdés A hatályos HÉSZ lehetőséget adott arra, hogy a szabályozási 

előírásoknál intenzívebb beépítettségű területen, az épület 

bontása esetén, az az eredeti beépítettségének megfelelően 

visszaépüljön. Ez a szabályozás törvénysértő, ezért annak mó-

dosítására tettünk javaslatot, úgy, hogy a visszaépítésre már 

csak a szabályozási előírásoknak megfelelően kerülhessen sor. 

(10) bekezdés Az OTÉK-ra történt merev hivatkozást rugalmas hivatkozással 

cseréltük fel, mert így az OTÉK jövőbeni esetleges módosítása-

kor nem lesz szükség a HÉSZ módosítására. 

 A parkolók kialakításával kapcsolatos feltételeket az OTÉK 

szabályozza. Ettől ma már eltér a HÉSZ szabályozása, ezért a 

bekezdés e részének törlése javasolt. 

(11) bekezdés A 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban ÉPR.) 6. 

számú melléklete az építésügyi hatósági eljárások során be-

vonható szakhatóságok körét és szakkérdését szabályozza, az 

ettől eltérő szabályozás hatályon kívül helyezésére tettünk ja-

vaslatot. 

 (12) bekezdés A bekezdésben felsorolt a.) b.) és c.) pontok fenntartása nem 

indokolt. Talajmechanikai szakvélemény készítését. A József 

Attila utca jelzett szakaszán azonban ezt továbbra is indokolt 

fenntartani. A bekezdés azon részét, mely a szakvélemény tar-

talmi kérdéseit részletezi, nem tartozik a HÉSZ szabályozási kö-

rébe, ezért törlése javasolt. 

(14) bekezdés Törlése javasolt, mert magasabb szintű jogszabály már szabá-

lyozza. 

(17) bekezdés Nincs állattartással kapcsolatos önkormányzati rendelet. Az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény 6.§ (6) bekezdése kimondja, hogy „mezőgazda-

sági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem kor-

látozható”, ezért az erre utaló bekezdés törlése javasolt. 

(20) bekezdés A szabályozás elvi lehetőséget teremt a nem beépíthető terü-

leteken lévő épületek fenntartására, sőt bővítésére, mely a 

nem kívánatos állapotokat konzerválja. Javasolt ezért a be-

kezdés törlése. 

(21) bekezdés A beültetési kötelezettséget összevontan a HÉSZ 1.§-t (21) be-

kezdésében javasoljuk szabályozni, ezzel a HÉSZ-t kiegészítet-

tük 
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3.§ 

(1), (5) bekezdés 
Az OTÉK-ra történt merev hivatkozást rugalmas hivatkozással 

cseréltük fel, 

(7) bekezdés 

 

A falusias lakóterület övezeti előírásait ki kellett egészíteni az 

új, bevetésre kerülő Lf6 övezettel, a beépítési mód, az épít-

ménymagasság, a maximális beépítési %, a legkisebb telek-

méret és telekszélesség terén a „K” kialakult állapot szerinti 

előírást, - ennek szabályozási bizonytalansága miatt-, töröltük. 

(11)) bekezdés Az ETT jelölést, az elvi telekalakítási terv készítési kötelezettség-

nél alkalmazza a szabályozási terv. Mivel ez az eljárás meg-

szűnt, ezért az erre vonatkozó kötelezettséget is törölni kel-

lett.A korrekciót a szabályozási terven is átvezettük.  

4.§ 

(2) bekezdés  A HÉSZ-ben szabályozott kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 

terület Lf6 övezetbe történő átsorolásával megszűnik. Ezért ezt 

törölni kellett. 

(3) bekezdés A beültetési kötelezettség szabályozása átkerül a HÉSZ 1.§ (21) 

bekezdésébe, ezért törlése javasolt. 

(4) bekezdés Az építésügyi hatósági eljárásokba bevonható szakhatóságok 

körét és szakkérdését az ÉPR tartalmazza. Ezért helyi önkor-

mányzati rendeletben ezt szabályozni nem lehet, ezért törlése 

javasolt. 

5.§  Mivel az övezet megszűnt a szabályozás törlése javasolt. 

8.§ 

(3) bekezdés Új övezet beiktatására tettünk javaslatot, a 2. módosítási 

igény miatt. Az új övezet szabályozásával a HÉSZ kiegészítésre 

kerül. 

9.§ 
 (2), (6) bekezdés Az 3.§ (1) bekezdésénél leírtakkal azonos. 

(5) bekezdés A 4.§ (4) bekezdésénél leírtakkal azonos. 

10.§  (3) bekezdés Az 3.§ (1) bekezdésénél leírtakkal azonos 

11.§ 

(3) bekezdés A szabályozásnak az építhető épület rendeltetésére történő 

utalása felesleges, ezért elhagyása javasolt. 

(5) bekezdés A 4.§ (4) bekezdésénél leírtakkal azonos. 

14.§ 

(3) bekezdés A szabályozás az OTÉK-nak megfelelően került pontosításra. 

 (6) bekezdés A rendelkezés elvi lehetőséget ad arra, hogy a kertes mező-

gazdasági területeken már meglévő lakóépületek bővíthetők 

legyenek. A szabályozás törvénysértő, ezért törlése javasolt. 

18.§ 

(2) bekezdés A bekezdés második tagmondata felesleges, ezért elhagyása 

javasolt. 

(6) bekezdés A 4.§ (4) bekezdésénél leírtakkal azonos. 

(12) bekezdés Az állattartó telepeknél keletkező trágya átmeneti tárolására 

vonatkozó szabályozás kiegészítésére a környezetvédelmi ha-

tóság javaslata alapján kerül sor. 

(13) bekezdés Dögkonténer, hígtrágya-, és szennyvíz ürítő megszűnt a köz-

ségben, így a szabályozás is felesleges, törlése javasolt. 

(14) bekezdés A bekezdés pontosítását jelentő módosítás. Autóút nem érinti 

a községet, ezért ennek szabályozása is felesleges. 
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 (16) bekezdés A parkolók műszaki előírásaira vonatkozó szabályozásnak 

nincs jogszabályi alapja és községi viszonylatban túlzottan szi-

gorú elvárást fogalmaz meg, ezért elhagyását javasoljuk. 

19.§ 
(4) bekezdés A „hatályos jogi szabályozás” helyett a konkrét jogszabályra 

történő hivatkozást alkalmaztuk. 

20.§ 
(4) bekezdés A szabályozás „ vonatkozó” jogszabályra történő utalása fe-

lesleges, elhagyása javasolt. 

21.§ 

(4), (5) bekezdés Hatályon kívül helyezésüket indokolja, hogy a kulturális örök-

ség védelméről szóló törvényben meghatározott kérdéseket 

tartalmaznak, ezért helyi rendeletben történő szabályozásuk 

felesleges. 

(1) bekezdés A régészeti és műemléki értékeket országos nyilvántartás tar-

talmazza, ezért indokolt, hogy ezek ne a HÉSZ mellékleteként, 

hanem függelékeként kerüljenek rögzítésre. A szabályozás az 

örökségvédelmi hatósággal egyeztetett javításokat tartal-

maz. 

(2), (3), (6) bekez-

dés 

A szabályozás az örökségvédelmi hatósággal egyeztetett ja-

vításokat tartalmaz. 

23.§ 

(1) bekezdés A szabályozott hatáskör gyakorlója az 1997. évi LXXVIII. tör-

vény 27.§ (továbbiakban Étv.) szerint módosult, a HÉSZ módo-

sítására ezt figyelembe véve tettünk javaslatot. 

(4) bekezdés A bekezdés utolsó tagmondatának elhagyását javasoljuk, 

mert az a szabályozást érdemben nem érinti, felesleges. 

24.§ 
(2) bekezdés A szakasz módosítását Étv. 28.§.-ának megváltozott szabályo-

zása indokolja. 

25.§ 
(3) bekezdés A bekezdésben hivatkozott szakasz módosult, ezt kellett átve-

zetni. 

25/A.§  A HÉSZ mellékletei a szabályozási tervek, melyek egy kiegé-

szítő paragrafussal léptethetők hatályba. 

26.§ 
(1) bekezdése A szabálysértési eljárásról külön törvény rendelkezik, ezért a 

HÉSZ-ben felesleges felsorolni azokat az előírásokat, melyek ez 

alapján szankcionálhatók. 

 

1 számú mellék-

let 

A helyi védelem alatt álló építményeket és egyéb objektumo-

kat tartalmazza, mely nem változott. Kikerült belőle a műem-

lék védelem alatt álló épületek és a régészeti lelőhelyek jegy-

zéke, mely önálló függelékbe került. 
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4. HÉSZ MÓDOSÍTÁSA 
  

Nágocs Község Képviselő-testületének 

11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete 

Nágocs község helyi építési szabályzatáról szóló, 

9/2006.(IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nágocs Képviselő-testülete 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) Nágocs Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2006.(IX.13.)Kt. rendelet (továbbiakban: R) 

1.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A szabályozási terven kötelező szabályozási elemek jelöltek. A kötelező erejű szabályozási 

elemek csak a szabályozási terv módosításával, önkormányzati rendelettel változtathatók 

meg.  A helyi értékvédelemre és a sajátos jogintézményekre vonatkozó előírások önkor-

mányzati rendelettel módosíthatók. A helyi építészeti értékvédelemre vonatkozó előírások 

változtatásához előzetesen ki kell kérni a megyei főépítész szakvéleményét. A védőtávol-

ságok lehatárolása, csak az illetékes szakhatóság hozzájárulásával és az ágazati jogszabá-

lyokkal összhangban változtatható meg.” 

 

(2) A R 1.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) A HÉSZ beépítési előírásainál, ha a „K”-val jelzett, kialakult állapot az övezeti előírások-

nál intenzívebb beépítettségű, annál kisebb telekméretű, a meglévő tömegen belül átalakí-

tás, korszerűsítés, felújítás elvégezhető.”  

 

(3) A R 1.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(10) A község közigazgatási területén megvalósuló épületek parkoló igényét az OTÉK előírásai 

alapján kell meghatározni, és azt az építési telken belül kell elhelyezni.” 

 

(4) A R 1.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(12) Az építési engedély csak talajmechanikai szakvéleményre alapozott műszaki megoldásokra 

adható ki a József Attila utca keleti oldalán, a belterületi szabályozási terven jelölt helyen, 

és a 177-183 hrsz, valamint a 190-91 hrsz ingatlanokon.” 

 

(5) A R 1.§-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:  

„(21) Ahol a szabályozási terv beültetési kötelezettséget határoz meg, ott ezt háromszintes 

(gyep, vagy talajtakaró, cserje, illetve bokor, fa) telepítésével kell biztosítani. Ezt a köte-

lezettséget az építési engedélyben kell előírni és a használatbavételi engedély kérelem 

benyújtásáig kell teljesíteni.” 

 

2.§ 

 

A R 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A szabályozási terven a falusias lakóterület jele: „Lf”, melynek beépítési előírásai: 
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Öve-

zet 

jele 

Beépítési 

mód 

Építményma-

gasság 

Max. (m) 

Beépített-

ség max. 

% 

Legki-

sebb te-

lekméret 

(m2) 

Min. te-

lekszéles

ség 

(m) 

Min. te-

lekmélysé

g 

(m) 

Közm

űvesí-

tettség 

Lf1 O 4,5 30 1000 12 K R 

Lf2 O 4,5 30 800 12 K R 

Lf3 O 4,5 30 500 12 K R 

Lf4 SZ 6,5 30 1500 20 K R 

Lf5 OK 6,5 30 1200 20 K R 

Lf6 SZ 6,0 25 1800 20 40 R 

ahol „O” oldalhatáros, „SZ” szabadonálló  „K” kialakult, „R”  részleges 

 

3.§ 

 

A R. 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(2) ) A község területén : 

 Ipari, üzemi terület (Gip) 

 Mezőgazdasági üzemi terület (Gipm) kialakítására került sor.” 

 

4.§ 

 

A R. 8.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az oktatási-, szociális intézményi területen az óvoda, az iskola és egyéb oktatási, szociális 

intézmények, valamint ezek kiszolgáló létesítményei, helyezhetők el. A Ksz1 övezetben 

lakóépület is építhető, az alábbi beépítési előírások mellett: 

 

Öve-

zet 

jele 

Beépítési 

mód 

Építményma-

gasság 

Max. (m) 

Beépí-

tettség 

max. 

% 

Legki-

sebb te-

lekméret 

(m2) 

Min. te-

lekszéle

sség 

 (m) 

Min.te-

lekmélys

ég 

(m) 

Közművesí-

tettség 

Ksz SZK K-8,0 K-25  K-2000 K-20 K R 

Ksz1 SZK 8,0 40 800 20 20 R 

        ahol „SZ” szabadonálló,  „O” oldalhatáros,  „K” kialakult, „R”  részleges 

 

5.§  
 

A R. 11.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A meglévő és a tervezett gazdasági erdők területén (Eg), - a 10 ha-nál nagyobb területen,- 

legfeljebb 0,5 % beépítettséggel lehet építeni, az erdő műveléséhez szükséges gazdasági 

épületeket” 

 

6.§  
 

A R. 14.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A már korábban kialakított: 

-  720 m2 –nél kisebb, földrészleten építmény nem helyezhető el, 

- 720 - 1500 m2 közötti területen a nádas, gyep és szántó művelési ágban nyilvántartottak 

kivételével legfeljebb 3 %-os beépítettséggel egytömegű, elsősorban a tárolás céljait 

szolgáló egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el,   
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- az 1500 m2-t meghaladó területeken maximum 3 %-os beépítettséggel egytömegű, el-

sősorban a tárolás céljait szolgáló gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) 

helyezhető el, legfeljebb 80 m2 nettó alapterülettel” 

 

7.§  
 

(1) A R. 18.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Levegőtisztaság-védelmi szempontból a területen csak olyan tevékenység folytatható és 

csak olyan létesítmény alakítható ki, amelynek levegőszennyező anyagkibocsátása a terü-

letre vonatkozó határértékeket nem lépi túl.” 

 

(2) A R. 18.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(12) Állattartó-telepek építményei, élelmiszertároló, feldolgozó és forgalmazó létesítmények, 

egészségügyi intézmény telekhatárától 50 méter védőtávolságon belül nem építhetők. Az 

állattartás során keletkező trágya elhelyezéséről, annak elszállításáig vízzáró trágyatároló 

megvalósításával kell gondoskodni.” 

 

(3) A R. 18.§ (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (14) Országos közutak külterületi szakasza mentén, a tengelytől számított 50 méter távolsá-

gon belül lakóépület nem létesíthető. Más építmények a közút kezelőjének, egyetértésé-

vel létesíthetők.” 

8.§  
 

A R. 19.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A Natura 2000-es területek használata, üzemszerű működtetése során az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett területekre vonatkozó jog-
szabály előírásai szerint kell eljárni.” 

9.§  
 

A R. 20.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú területeken levő ter-

mészetes növényállományt (mocsár, láp, rét, legelő) meg kell őrizni.” 
 

10.§  

 

(1) A R 21.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(1) A település műemléki értékeit és régészeti lelőhelyeit az 1. számú függelék tartalmazza. A 

helyi védelem alatt álló építményeket, objektumokat a szabályozási tervek, valamint e ren-

delet 1. számú melléklet tartalmazza. Az ebben felsorolt helyi művi értékeket a Képviselő-

testület helyi védetté nyilvánítja” 

 

(2)  A R 21.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(2) A nyilvántartott műemléki értékekkel, műemléki épületekkel (M) kapcsolatos bejelentési, 

örökségvédelmi és építési engedélyezési eljárás az örökségvédelmi hatóság hatáskörébe tar-

tozik.   A nyilvántartott régészeti lelőhelyekre vonatkozó eljárásokba az örökségvédelmi ha-

tóságot be kell vonni. A nyilvántartott műemléki értékek és műemlékek telkén, illetve mű-

emléki környezetben elhelyezendő épületekre vonatkozóan a hatályos kulturális örökség vé-

delméről szóló törvény előírásait kell betartani.” 

 

(3)  A R 21.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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"(3)  A kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében, amennyiben régészeti emlék, 

régészeti lelet, vagy annak tűnő tárgy kerül elő a felfedező (a tevékenység felelős vezetője, 

ingatlan tulajdonosa, az építető, vagy kivitelező)  

a) köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 

b) a jegyző útján a Hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul 

tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt, 

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről,- a felelős őrzés sza-

bályai szerint,-a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni." 

 

(4)  A R 21.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(6) A nyilvántartott régészeti lelőhelyekre, a régészeti örökségvédelemre, a műemlékekre, azok 

környezetében elhelyezkedő épületekre, telkekre vonatkozóan a hatályos kulturális örökség 

védelméről szóló törvényt és az erre vonatkozó kormányrendeletek előírásait be kell tartani."  

11.§  

 

(1) A R 23.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szabályozási terv által javasolt kiszolgáló és lakóút létesítéséhez, bővítéséhez, vagy sza-

bályozásához szükséges ingatlant (ingatlan részt) a megyei Kormányhivatal,- az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló törvény előírásai szerint,- az önkormányzat ja-

vára igénybe veheti, lejegyeztetheti.”   

 

(2) A R 23.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(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.” 

 

12.§  

 

A R 24.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A kiszolgáló utakat illetőleg közművet, amennyiben a település önkormányzata létesítette, 

úgy annak költségét részben, vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira áthárít-

hatja. A hozzájárulás mértékéről, a megfizetés módjáról a képviselő-testület határozatban 

dönt." 

13.§  

A R. a következő IV/A. fejezettel, 25/A. §-al és az azt megelőző fejezet- és alcímmel egészül 

ki: 

"IV/A. FEJEZET 

     a rendelet szabályozási terv mellékletei 

25/A.§ 

 

3. számú melléklet: SZ-1, SZ-2 jelű belterületi szabályozási terv; 

4. számú melléklet: SZK jelű külterületi szabályozási terv." 

 

Záró és vegyes rendelkezések 

14.§  

A HÉSZ 

1.) 3.§ (1) bekezdésében az „OTÉK 14.§ (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „OTÉK-

ban” szövegrész lép. 
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2.) 3.§ (5) bekezdésében az „OTÉK 1. számú melléklet 54. pontja” szövegrész helyébe az 

„OTÉK-ban” szövegrész lép. 

3.) 9.§ (2) bekezdésében az „OTÉK 26.§ -ban” szövegrész helyébe az „OTÉK-ban” szöveg-

rész lép. 

4.) 9.§ (6) bekezdésében az „OTÉK 26.§ (3) pontjában” szövegrész helyébe az „OTÉK-ban” 

szövegrész lép. 

5.) 10.§ (3) bekezdésében az „OTÉK 27.§. (4) bekezdésében” szövegrész helyébe az 

„OTÉK-ban” szövegrész lép. 

6.) 25.§ (3) bekezdésében az „4.§ (3)” szövegrész helyébe az „1.§ (21)” szövegrész lép. 

 

15.§  

 
(1) A rendelethez tartozó belterületi szabályozási tervek közül: 

a.) az SZ-1 és SZ-2 tervlapjai, 6522 számú országos közút belterületi szakasza- Hősök tere 
Ady E. utca- Rákóczi utca- Park utca- Belterületi határ által határolt tömbre vonatkozó 
normatartalma e rendelet 1. számú mellékletének normatartalma-, 
 

b.)  SZ-2 tervlapja, Rákóczi utca-belterületi határ- 358 hrsz-ú út- a 366 hrsz-ú tér nyugati 
határa által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 2. számú mellékletének 
normatartalma szerint módosul. 

 
 
(2) A R. e rendelet 4. melléklete szerinti 1. számú függelékkel egészül ki. 

 

(3) A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 

 

 

 

Hatályát veszti a R. 1.§ (1),(11), (14), (17), (20) bekezdése, 3.§.(11) bekezdése, 4.§ (3), (4)be-

kezdése, 5.§, 9.§ (5) bekezdése, 11.§ (5) bekezdés, 14.§ (6) bekezdése, 18.§ (6), (13), (16) 

bekezdése, 21.§ (4), (5), 26.§ (1) bekezdése. 

  

16.§  

(1) E rendelet az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és az érintett 

államigazgatási szerveknek történt közlést követő 5. napon, de legkorábban a kihirdetést kö-

vető 15. napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a R. 1.§ (1),(11), (14), (17), (20) bekezdése, 3.§.(11) bekezdése, 4.§ (3), 

(4)bekezdése, 5.§, 9.§ (5) bekezdése, 11.§ (5) bekezdés, 14.§ (6) bekezdése, 18.§ (6), (13), 

(16) bekezdése, 21.§ (4), (5), 26.§ (1) bekezdése. 

Nágocs, 2015. szeptember 10.-én. 

 

Kiss Szilveszter sk. Werner Józsefné sk. 

polgármester jegyző 

 

kiadmány hiteles, kihirdetve: 2015. szeptember 10. 
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1. számú melléklet 

a.11/2015.(IX.10.) számú Kt. rendelethez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. számú melléklet 

a.11/2015.(IX.10.) számú Kt. rendelethez 
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3. számú melléklet a 

11/2015.(IX.10.) Kt. rendelethez 

„1. számú melléklet a 

9/2006.(IX.13.) Kt. rendelethez” 

 

 

Helyi védelem alatt álló épületek és egyéb objektumok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ssz név cím hrsz 

1 kereszt Kossuth u. Hősök tere 11 

2 lakóház Hősök tere 5. 10 

3 volt varroda Hősök tere 70 

4 I. Világháborús emlékmű Hősök tere 70 

5 Plébánia előtti kereszt Hősök tere 13. 2 

6 Katolikus templom előtti 

kereszt 

Hősök tere 1 

7 lakóház Petőfi u. 3. 351/1 

8 lakóház Petőfi u. 7. 345 

9 lakóház Petőfi u. 9. 341/2 

10 Fulmer és Sikentanz ke-

reszt 

Táncsics u.-i temető 278 

11 Sulka János síremléke Táncsics u.-i temető. 278 

12 Régi temetői kereszt Új temetői út mellett 279 

13 Régi temetői kereszt és sí-

rok 

Gábor Áron u. 279 

14 Báró Rubidó Zichy kripta parkban 173 

15 Zichy kastély parkja  172/1, 172/2, 172/5, 

173, 174/1, 174/2 

16 lakóház Dózsa György u. 19 213 
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4 számú melléklet 

a 11/2015.(IX.10) Kt. rendelethez 

 

" 1. számú függelék  

 a 18/2005.(XII.29.) Kt. rendelethez" 

 
 

 

Nyilvántartott műemléki értékek és műemlékek 

 
 törzs-

szám: 

határozat 

száma: 

címe: birság 

kat. 

hrsz funkciója: 

1. M 10729 12758/1991 Ady E. utca 11. M III. 368 Kiskastély és magtár 

2. M 4630 50021/1953 Ady E. utca 15.  M II. 172/1,172/2, 

172/3, 

172/5, 173/6 

Volt Zichy kastély 

3. M 10198 13193/1988 Dózsa Gy. u. 27. M III 221/1, 221/2 Református templom 

4 M 4632 50021/1953 Hősök tere M III 176 Nepomuki Szent János 

szobor 

5. M 4631 50054/1966 Hősök tere 14. M III 1 R.katolikus templom 

 
 

műemléki értékek Műemléki környezet (hrsz) 

Kiskastély és malom 2, 39/2 (vízfolyás),70, 172/1, 172/5, 172/6, 173, 174/1, 174/2, 176 

(közút),177-183, 184(vízfolyás),185-194, 195 (közút),196-200, 239 

(közút), 366 (közút), 367/1, 367/2, 369,370, 371/1, 372, 373, 376 (közút), 

377,  378/1, 378/3, 378/4, 379 (közút), 380, 381, 382,394 (közút) hrsz 

volt Zichy kastély 

Nepomuki Szent János szo-

bor 

Református templom  221/1, 221/2, 222 hrsz 

 

 Régészeti érdekű terület: 

Nagyhegy 0175 hrsz 

Csente 041/2 hrsz 
 

 
Natura 2000-es terület: a „Somogymeggyesi erdő” (HUDD2057) 032, 043/1, 046 hrsz 
 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek:  

         
sorszám azonosító név hrsz kor 

1.  30408 Kis-rétek 046,032, 033, 034, 

035 

 

Telepnyom (fel-

színi), római kor,  

 

2.  30409 

 

Hamuházi. dűlő 046, 040,041/3 

 

Telepnyom (fel-

színi), őskor,  
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5. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 
Nágocs község Képviselő-testülete 90/2006.(IX.12.) Kt. határozatával hagyta jóvá a település-

szerkezeti tervet, melyet eddig még nem módosítottak. 

A településszerkezeti terv módosítása a szabályozási terv módosításával összhangban válto-

zik, az alábbiak szerint: 

 
1.  6522 számú országos közút- Hősök tere és az iskola telkének keleti telek határa által 

határolt tömbre vonatkozó módosítás 
Hatályos terv  Módosított terv 

 
 

 
2. A Rákóczi utca-belterületi határ- 358 hrsz-ú út- Petőfi utca által határolt tömb 

módosítása 
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JELMAGYARÁZAT 
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6. TERÜLETI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 
 

Az Országos Területrendezési Terv községet érintő övezeteit a 2013. évi CCXXIX. törvény-

nyel módosított 2003. évi XXVI. törvény alapján mutatjuk be.  Az övezetek a módosítással érin-

tett területeket nem érintik. 

 
övezetei: Érintettség / jelmagyarázat területe 

országos ökológiai hálózat 

övezete 

északi részénél jelentős kiterjedéssel, és a bel-

területtől délre folyó patakok mentén érinti 

 
kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület övezete 

foltokban a közigazgatási terület déli felében 

érinti 

 
jó termőhelyi adottságú 

szántóterület övezete 

foltokban a közigazgatási terület déli felében 

érinti 
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kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterület övezete 

foltokban és a közigazgatási terület északi felé-

ben érinti 

 
tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület 

övezete 

érinti, jelentős kiterjedéssel a belterülettől 

északra fekvő területet és a község dél-nyugati 

részét 

 
világörökségi és világörök-

ségi várományos terület 

övezete 

nem érinti  

országos vízminőség-vé-

delmi terület övezete 

nem érinti  

nagyvízi meder és a Vásár-

helyi-terv továbbfejlesztése 

keretében megvalósuló víz-

kár-elhárítási célú szükség-

tározók területének övezete 

nem érinti  

kiemelt fontosságú honvé-

delmi terület övezete. 

nem érinti 
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Területrendezési tervkivonatok 

országos  Somogy megyei 

  

 

 

A Somogy Megyei Területrendezési terv Nágocst érintő övezetei: 

A Somogy Megyei Közgyűlés 15/2004.(XII.27.) önk. rendeletével jóváhagyott és 13/2011. 

(IV.26.) önk. rendeletével, módosított területrendezési tervének kivonatai a község érintettsé-

gével:  
övezetei: Érintettség / jelmagyarázat területe 

Országos ökológiai hálózat 

övezetei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a kiváló termőhelyi adott-

ságú szántóterület övezete 

jelentős területeit érinti 

 

Nincs összhangban az OTrT-vel! 

 



NÁGOCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M1/2015-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSA  

 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ/ 2015.SZEPTEMBER 25 

Kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterület és erdőtelepí-

tésre alkalmas terület 

 

 
Országos és térségi jelentő-

ségű tájképvédelmi terület 

 

 

 
Történeti települési terület nem érinti  

Kiemelten érzékeny felszín 

alatti vízvédelmi terület 

nem érinti  

Felszíni vizek vízminőség-vé-

delmi vízgyűjtő területe 

nem érinti 

 

 

Ásványi nyersanyag-gaz-

dálkodási terület 

nem érinti  

Együtt tervezhető térség nem érinti 

 

 

Honvédelmi terület nem érinti  

Térségi komplex 

tájrehabilitációt igénylő te-

rület 

nem érinti  

Nagyvízi meder nem érinti  
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Földtani veszélyforrás érinti 

 
Vízeróziónak kitett terület érinti 

 
Széleróziónak kitett terület nem érinti 
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7. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA 

 
A biológiai aktivitásérték számítására a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet alapján és csak az 1. 

számú módosítás esetében került sor. A 70 hrsz-ú, 1260 m2 nagyságú terület, mely a hatályos 

szabályozás szerint kereskedelmi, szolgáltató terület. Ennek egy része az út nyomvonalába esik, 

ezért a terület részben csökken, míg más része kiegészül a közút területéből. Az így keletkező 

terület nagysága 2400 m2 lesz, ezt figyelembe véve a biológiai aktivitásérték számítását az 

alábbi táblázat tartalmazza: 

 

terület 
terület (ha) 

eredeti 

területfelhasználás biológiai aktivítás 
terület (ha) 

módosult 

pontér-

ték eredeti tervezett 
változás 

előtt 

változás 

után 

70 hrsz 0,1260 Gksz Lf 0,05 

0,58 0,2400  
167 0,1140 közút 

Lf 
0,07 

Lf 

összesen 0,2400   0,12 0,58  +0,46 

 
A tervezett módosítás a biológiai aktivitás értékét javítja, 0,46 pontértékkel 

 

 

8. KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ KIEGÉSZÍTÉSE 
 

Nágocs 2006.-ban készült településrendezési terve közlekedési munkarésszel rendelke-

zik, az ebben leírtak most is érvényesek, ezért ezt nem ismételjük meg. Ebben is jeleztük, hogy 

a 6522-es számú nágocsi bekötőút nyomvonala eltér az ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot-

tól, az részben magán, illetve önkormányzati ingatlanokon fekszik. A közút területének kisajátí-

tási munkarészei tudomásunk szerint már 2000.-ben megindultak, azonban átvezetésére mind 

a mai napig nem került sor. Ezt a körülményt a településrendezési terv már 2006-ban is észlelte, 

ezért az út nyomvonalát tényleges állapotának megfelelően szabályozta. Az eltérést az alábbi, 

telekviszonyokat is rögzítő képen mutatjuk be: 
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Ezen is látható, hogy a 70 hrsz-ú ingatlan, -ahol az önkormányzat az óvodát tervezi kialakítani- 

északi részén halad keresztül a 6522 számú út. A bekötőút tényleges nyomvonala láthatóan 

északi és déli irányba is túlmegy annak ingatlan-nyilvántartási határain. A tényleges telekhatá-

rok jogi rendezésére a PGTV már 2000-es években elkészítet egy felmérést, melyet az 1. ábra 

tartalmaz. 

1. ábra 
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Az alábbi vázrajzot (2. ábra) az önkormányzat most készítette el, mely a fenti térképnek az a 

része, mely a 70 hrsz-ú ingatlan északi részén haladó közúti szakaszt tünteti fel. A két vázrajz a 

70 hrsz-ú ingatlan északi szabályozási vonala tekintetében megegyezik. 

2.ábra 
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Az egykori ruhaüzemből kialakítandó óvoda fentiek szerinti telekalakítása egyaránt szol-

gálná az állami közút és az önkormányzat tulajdonosi érdekeit. A közút területe egy lehetséges 

ingatlancserével tényleges nyomvonalára kerülhetne, az önkormányzat viszont a közútból le-

eső ingatlanrészekből kiegészítve a 70 hrsz-ú telket megépíthetné az óvodát. A Nágocsi patak 

hídjától az Ady Endre utcáig tartó állami közút-szakasz az önkormányzat részére átadható, mi-

vel az kizárólag önkormányzati területek megközelítésére szolgál, gyakorlatilag helyi kiszolgáló 

út funkciót tölt be.  

Kaposvár 2015. április 20.-án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Fazekas Sándorné 

településrendezési közlekedési tervező 

kamarai. reg. K1d-1/14-0548 
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9. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
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10. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT  
 
 

Nágocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 58 /2015. (IX.10.) Kt. számú 

 határozata 
 
1. Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2006.(IX.12.) Kt. határozatá-

val jóváhagyott településszerkezeti tervének  
a) a 6522 számú országos közút- Hősök tere és az iskola telkének keleti telek határa által 

határolt tömbre vonatkozó normatartalma a határozat 1. számú mellékletének,- 
 

b) a Rákóczi utca-belterületi határ- 358 hrsz-ú út- Petőfi utca által határolt tömbre 
vonatkozó normatartalma a határozat 2. számú mellékletének megfelelő normatartalom-
mal módosul. 
 

2. A Képviselő-testület elrendeli a településszerkezeti terv egységes szerkezetben történő 

létrehozását. 

Felelős: Kiss Szilveszter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nágocs, 2015. szeptember 10. 

kivonat hiteles: 

  

  
  

1.számú melléklet 

58/2015. (IX.10.) Kt számú határozathoz 

 

2.számú melléklet 

58/2015. (IX.10.) Kt számú határozathoz 
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11. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK ÉS EGYÉB VÉLEMÉNYEZŐK ÉSZREVÉTELEINEK  

ÖSSZEGEZÉSE 
 

Nágocs Község Önkormányzata a 314/2012 (XI.8.) Korm. rend.(TFR.) szerint lefolytatta a 

településrendezési eszközök,- egyszerűsített eljárás keretében történő,- egyeztetését, ennek 

során a véleményezők az alábbi észrevételeket tették: 

 

1.) Az előírt határidőn belül válaszolt, és a módosítást érdemi észrevétel nélkül elfogadta: 

 
Név: ügyiratszám 

Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természet-

védelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakér-

tői Osztály 

7289-2/2015 

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság KÖZP-00825-352/2015 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala UVH/UH/630/1//2015 

Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály PBK/97-2/2015 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ M-1/14-41/2015 

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36400/950-1/2015. ált. 

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály SOR/074/00584-2/2015 

Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 10.063/2015 

Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdál-

kodási Főosztály Erdészeti Osztály 

SOG/39/3065-2/2015 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság CP/10792-2/2015 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal HHI/2417-1/2015 

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 50106/2015 

 

2.) Az előírt határidőn belül nem válaszolt: 

A véleményezési anyag 2015. április 15.-én került postázásra, azokat a címzettek 2015. április 

20.-ig átvették. A véleményezésre rendelkezésre álló 15 nap. 2015. június 18.-án lejárt, eddig 

nem tett észrevételt: 

a Somogy Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Út-

ügyi Osztálya, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Légügyi Hivatal, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Somogy Megyei Ön-

kormányzati Hivatal Megyei Főépítésze, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szol-

gáltatási Központ. 

 

3.) Észrevételt tettek: 

a.) Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügye-

leti Főosztály Építésügyi Osztály SOD/08/178-3/2015  

 

(1) Megállapítja, hogy a tervezett módosítás egyeztetésére egyszerűsített eljárás kereté-

ben került sor, a benyújtott dokumentáció tartalma ennek megfelel. 

(2) Hiányolja, hogy a hivataluk tervtárában az egységes szerkezetű településrendezési esz-

közök, - hitelesítve,- nem találhatók, ezért kéri ennek pótlását.  

(3) Felhívja a figyelmet arra, hogy az Étv 6/A § (3) bekezdése értelmében a településren-

dezési terv módosítása során az önkormányzatnak települési főépítészt kell alkalmaz-

nia. 

(4) Jelzi, hogy az önkormányzat határozatában döntött arról, hogy a környezeti értékelés 

elkészítését nem tartja indokoltnak, erről az érintett szakhatóságokat nyilatkoztatni kell. 

Ennek igazolását pótlólag kéri.  

(5) A HÉSZ 13.§ (3) bekezdését módosító rendelet 6.§-ban szabályozott építményekkel 

kapcsolatos 300 m2 nettó alapterületi korlátozás helyett bruttó érték meghatározását 

kéri. 

(6) A módosító rendelet 8.§ (2) bekezdésében a „megfelelő” műszaki védelemmel ellátott 

trágyatároló megfelelőségére vonatkozó szabályozást kéri egyértelműen megfogal-

mazni. 

(7) A módosító rendelet 15.§-ban kéri a HÉSZ 26.§-re történő utalást pótolni. 
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(8) A 16.§ (2) és (3) bekezdésében a módosítással érintett tömböket kéri pontosan lehatá-

rolni és azok normatartalmát cserélni. 

(9) Kéri a záró rendelkezések hatályba léptető részének pontosítását. 

Válasz: 

- Tervtáruk részére az egységes, hitelesített papíralapú tervdokumentációt Andocs Kö-

zös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megküldte. 

- Az önkormányzat a településrendezési terv módosításának idejére a települési főépíté-

szi feladatokkal Barlai Lajos építészt bízta meg. 

- A 2/2005 (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott, környezet védelemért felelős szerve-

zeteket az önkormányzat nyilatkoztatta, a környezeti értékelés elkészítését nem tartotta 

indokoltnak a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztálya, a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztálya, a 

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a megkeresésre nem 

választolt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága. 

- A módosító rendelet 6.§-ban kifogásolt nettó alapterülettel történő szabályozást a ter-

vezet módosításból elhagytuk, az a hatályos HÉSZ-ben sem szerepelt (ezzel a módosító 

rendelet §-ainak számozása módosult). 

- A módosító rendelet 8.§ (2) bekezdésében szereplő „megfelelő” műszaki védelemre 

vonatkozó kitételt pontosítottuk, kiegészítettük annak” vízzáró” módon történő előírásá-

val. 

- A szövegcserével történő módosítások között a 26.§ előtti módosítás tévesen szerepelt, 

ezért ezt elhagytuk. 

- A módosítással érintett tömbök határait, és a záró rendelkezés hatályba léptető részét 

pontosítottuk. 

  

b.) Kaposvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal SO-04/D/EOH/729-

2/2015 

A tervezett módosítást támogatja. 

A HÉSZ örökségvédelemre vonatkozó részének pontosítását javasolja;  

- a módosító rendelet 10.§(1), (2), (3) és (4) bekezdéseit-; 

- az 1. számú függelék műemlékekre vonatkozó táblázatait illetően. 

 

Válasz: 

Észrevételei alapján a kért bekezdéseket átdolgoztuk a függeléket pontosítottuk.  

 

c) Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztály PBK/971-2/2015 

Kéri a HÉSZ 1.§ (14) bekezdés törlését, mivel a rendelet a „Bányakapitányság szakhatóság-

ként történő bevonását írja elő. Ezt a kérdést magasabb jogszabályok határozzák meg. 

 

Válasz:  

Észrevételének megfelelően a HÉSZ módosításának tervezetében a kifogásolt szakasz törlé-

sére tettünk javaslatot. 

d) Magyar Közút Nonprofit ZRt Somogy Megyei Igazgatósága SOM-660/2/2015 

A módosítással egyetért, de jelzi, hogy a módosítással érintett terület és az országos közút 

megváltozott nyomvonalának figyelembe vételével a telekmegosztást az önkormányzatnak 

el kell készítetnie, hogy az ingatlan-nyilvántartás megegyezzen a tényleges állapotokkal, en-

nek tervezetét a Magyar Közút NZrt.- vel egyeztetni szükséges.  

 

Válasz: 

Észrevételét az önkormányzat elfogadja, és annak megfelelően intézkedik. 

 

Az önkormányzat az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005.(I.11.) Korm rendelet 3. számú mellékletének II.1 pontjában meghatározott környezet 

védelemért felelős szerveket megkereste, közül a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezet-

védelmi és Természetvédelmi Főosztály, a Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 
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és Erdőgazdálkodási Főosztály, a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosz-

tály, a Duna-Dráva Nemzeti Part Igazgatósága úgy nyilatkozott, hogy az adott módosítás 

nem teszi szükségessé, külön környezeti értékelés elkészítését.  

 

A fentiek alapján a településrendezési terv egyszerűsített eljárásban történő egyeztetésének 

folyamatát lezártnak tekintjük. Azokat a véleményezőket, akik az eljárási szabályokban meg-

határozott 15 napos határidőn belül nem válaszoltak, kifogást nem emelő véleményezőnek 

tekintjük.  

 

Nágocs, 2015. június 20.-án 

 

 

 

 

 

 

 Kiss Szilveszter                          dr. Fazekas Sándorné   

 polgármester                    településtervező 
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12. ÉSZREVÉTELEK  
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KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÉLEMÉNYEZÉSE 
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13. ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ZÁRÓ SZAKVÉLEMÉNYE 
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