NAGYBERKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

NAGYBERKI KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK „M5/2015-OTÉK” MÓDOSÍTÁSA
Az „M9 gyorsforgalmú út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti
hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése, és M9 Kaposvár-Bonyhád szakasz
autóúti építési engedélyezési tervek készítése”
elnevezésű KÖZOP projekt megvalósítása érdekében

Jóváhagyott tervdokumentáció

Budapest, 2015. nov ember

VÁROS ÉS H ÁZ BT – 2015. NOVEMBER

NAGYBERKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

NAGYBERKI KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK „M5/2015-OTÉK” MÓDOSÍTÁSA
Az „M9 gyorsforgalmú út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti
hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése, és M9 Kaposvár-Bonyhád szakasz
autóúti építési engedélyezési tervek készítése”
elnevezésű KÖZOP projekt megvalósítása érdekében

Jóváhagyott tervdokumentáció
V ár o s és Ház Bt.
1146 Budapest, Abonyi utca 8.
Iroda: 1149 Budapest, Várna utca 12-14.
Telefon/fax: 06-1-340-2382
email: varoseshaz@varoseshaz.hu
Ügyvezető: Bárdosi György

Generál tervező:

Vezető települ ésrendező tervező:
Bárdosi Andrea: TT/1 01-4073, Lázár Tibor TT/1 01-5041

Városrendezés :

Bárdosi Andrea
Város és Ház Bt.
Bárdosi György
Város és Ház Bt.
Dr. Fazekas Sándorné

Tájrendezés, zöldfelület,
környezetvédelem:

Közlekedés:

Lázár Tibor
TK1 01-5041/12

Környezetterv Kft.

Heckenast Judit

Heckenast & Heckenast Bt

KÖ-T, TRk-T 01-5295

Közművek:

Nagy Szabolcs

Pannonia Tervstúdió Bt

Munkatársak:

Balha Gabriella
Tahi-Tóth Orsolya

Város és Ház Bt.
Város és Ház Bt.

Megbízó:

Nagyberki Önkormányzata
Deák Gyula polgármester

Főépítész:

Nagy László

Költségviselő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt

Budapest, 2015. november

VÁROS ÉS H ÁZ BT – 2015. NOVEMBER

2

NAGYBERKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
I. ELŐZMÉNYEK
1.1 Fejlesztési szándékok
1.2 Tervi előzmények
II. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK
A településszerkezeti terv módosítása (határozat)
A Helyi Építési Szabályzat módosítása (rendelet)
Szabályozási terv M= 1:10000
III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
3.1.TELEPÜLÉSRENDEZÉS
3.1.1. Településszerkezeti összefüggések
3.1.2. A településrendezési eszközök módosításának indokolása
3.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA

3.3. ÖRÖKSÉGVÉDELEM
3.4. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
3.5. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
3.6. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT
3.7. KÖZMŰ ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
3.8. TERVEZŐI NYILATKOZAT
MELLÉKLETEK
Egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve
Záró szakmai vélemény

VÁROS ÉS H ÁZ BT – 2015. NOVEMBER

3

NAGYBERKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

4

BEVEZETÉS
Jelen munka elk észítésév el Nagy berki Önkormányzat bízta meg a Város és Ház Bt. Terv ező csoportját, aki pály ázat útján
ny erte el a megbízást. A településrendezési eszközök módosítása a NIF Zrt költségv is elésév el készül.
Nagy berki Önkormányzat képv is elő testülete a 184 /2015. (VII.20) Kt. határozatáv al támogatta a NIF Zrt., mint építtető
közreműködésével megvalósuló „M9 gyorsforgalmú út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti
hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése, és M9 Kaposvár-Bonyhád szakasz autóúti
építési engedélyezési tervek készítése” tárgy ú beruházást, amely a KÖZOP-3.3.0.-08-2008-0002 Támogatási Szerződés
keretében v alósul meg.
A fenti beruházás megv alósítás érdekében a Képv is elő-testület kezdemény ezte a hatály os Településrendezési eszközök
módosítását az M9 gyorsforgalmú út engedély ezési terv einek megfelelő beillesztése érdekében.
A Településrendezési eszközök módosításának vélemény ezési eljárása a 314/2012. (XI.8) Korm. Rendelet VI. fejezet
eljárási szabály ai szerint, ún. tárgy alásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a 345/2012 (XII./.) Korm. rendelet alapján
nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (TFR.) 32.§ (6)
bekezdés a.) pontja értelmében a településrendezési eszközök egyeztetésére „a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát
képező építési beruházás megvalósítása miatt” a településrendezési terv módosítására tárgyalásos eljárást kell lefoly tatni.
Ennek részletes szabály ait a TFR. 42.§ szabályozza.
Az „egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilv ánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. sz.
mellékletének 1.1. pontja tartalmazza „a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében fels orolt projekteket”. A törvény 1. számú
mellékletében az „M9 autóút M86-53. sz. főút (új út építése, kapacitásbővítés)” címmel szerepel.
A NIF Zrt. az autóút engedély ezési terv einek készítésév el a RODEN-UVATERV Konzorciumot bízta meg. Az út
engedély ezésének feltétele, hogy a terv ezett ny omv onal megfeleljen az érintett települések településrendezési eszközeinek,
törv ény ben rögzített keretek között összhangban legy en az országos és megy ei területrendezési terv ekkel. A beruházás
megalapozása érdekében körny ezetv édelmi hatástanulmány készült, mely re az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség 2015. január 19.-én OKTF-KP/605-1/2015 ügy iratszámon (Előiratszám:
15/02978/2014) környezetvédelmi engedélyt adott ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére a Roden Mérnöki
Iroda Kft. által készített körny ezeti hatástanulmány, v alamint a közreműködő szakhatóságok nyilatkozatai alapján az M9
gyorsforgalmi út Kaposvár Szekszárd közötti szakasz betétváltozatok nélküli I. nyomvonalváltozat létesítésére.
Miután a körny ezetv édelmi engedély rendelkezésre áll, ezért az Önkormányzat Képv is elő-testülete a 184 /2015. (VII.20) Kt
határozattal döntött arról, hogy a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti értékelés készítése és környezeti
vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
Az Épített körny ezet alakításáról és v édelm éről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 8.§.(2) bekezdése és a 314/2012.(XI.8)
Kormány rendelet 29.§-a szerinti feladatkörben a Településrendezési eszköz módosítás partnerségi egyeztetése 2015
szeptember 21 és október 6-a között lezajlott az önkormány zat 184 /2015. (VII.20) Kt határozattal megalkotott partnerségi
egy eztetés szabály ai szerint. A partnerségi egy eztetés alatt a partnerektől észrev étel nem érkezett , így az Önkormány zat
Képv is elő-testülete a partnerségi egyeztetést Képv iselő-testületi határozattal lezárta.
Az egy eztető tárgy alás megtartására 2015. október 26.-án került sor. Az egy eztető tárgy alás jegy zőkönyve és az Állami
Főépítész záró szakmai véleménye a dokumentáció mellékletében található.
A Képv iselő testület a terv et 2015. nov ember 9.-én jóv áhagy ta.
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A módosítás célja:
Az M9 gy orsforgalmi út Kaposvár – Bonyhád közötti szakaszának megv alósítása Nagyberki területén. A módosítás célja az
elkészült és engedély ezés alatt álló engedély ezési és kiv iteli terv eknek megfelelő ny omv onal és egy éb közlekedési
létesítmény ek átv ezetése a hatály os településrendezési eszközökön, ill. e tekintetben a hatály os településszerkezeti és
szabály ozási terv en jelölt nyomvonal, ill. terület módosítása.
A módosítás hatása:
Az M9 autóút ny omv onalát a hatály os településrendezési terv már eredetileg is kijelölte, az akkor ismert tanulmány terv ek
alapján. Az új ny omvonal azonban, mely a Budapest-Gy ékényesi v asútv onal és a Kapos foly ó között terv ezett, a hatály os
településrendezési terv ben jelölt ny omvonaltól eltér, attól mintegy 300 m-rel délebbre terv ezett. A község keleti határán túl,
az út 164+410 km szelv ény ében,- felüljáróv al keresztezi a Kapos foly ót.
Az M9 gy orsforgalmi út regionális szinten a dél-Dunántúlhoz tartozó három megy e közlekedési kapcsolatait erősíti.
Nemzetközi szinten keletre, Románia, Bulgária, nyugatra, Ausztria és Németország irány ába jav ítja a térség és ezen belül a
település eljutási esély eit, országos szinten csökkenti az egy ébként túlterhelt főv áros centrikus úthálózatot. Regionális
szinten az M9 gyorsforgalmi út Kaposv ár—Dombóvár—Bony hád—Szekszárd szakasza 3, a Dél-Dunántúli Régióhoz tartozó
megy én, Somogy -, Barany a- és Tolna megy én halad keresztül, két megyeszékhely között teremtv e gy ors és közv etlen
összeköttetést, v alamint a környező települések kapcsolatát biztosítja a gy orsforgalmi hálózatba.

A tervezési terület határai:
A terv ezési terület északi határát a 41-es (Gy ékény es-Kaposvár-Dombóv ár) v asútv onal képezi. A ny ugati és keleti határok
azonosak a településhatárral. A terv ezési terület déli határv onala pedig a Kapos foly ó - Kis berki belterület északny ugati
határa – a 079 és 088 hrsz-úárok ill. a közigazgatási határ.

A tervezési területek elhely ezkedése (légifotó Google Earth)

A tervezési területek elhely ezkedése (Google Maps)
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I. ELŐZMÉNYEK
1.1. FEJLESZTÉSI SZÁNDÉKOK
Az M9 gy orsforgalmi út Kaposv ár – Bonyhád közötti szakaszának beillesztését Nagyberki településrendezési eszközeibe a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt kezdemény ezte az Önkormányzatnál.
A NIF Zrt. mint építtető közreműködésével v alósul meg a „M9 gyorsforgalmú út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz
környezeti hatástanulm ány készítése, környezetvédelm i engedély megszerzése, és M9 Kaposvár-Bonyhád szakasz autóúti
építési engedélyezési tervek készítése” tárgy ú beruházás, amely érinti az Önkormányzat közigazgatási területét. A
beruházás előkészítése, így e terv ezési szerződés finanszírozása is az „M9 gy orsforgalmiv á fejleszthető út Dombóv ár délBony hád kelet szakasz terv eztetési munkái” tárgy ú, KÖZOP-3.3.0.-08-2008-0002 Támogatási Szerződés keretében v alósul
meg.
Az épített körny ezet alakításáról és v édelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törv ény 30/A §.-ában rögzítettek alapján a
Megrendelő Önkormányzat a Tervezési szerződésben kijelentette, hogy a jelen szerződésben kik ötött és v állalt
kötelezettségek, valamint a megvalósuló településrendezési cél között közvetlen összefüggés van.
Nagy berki Önkormányzata kötelezettséget v állalt arra, hogy a NIF Zrt. mint építtető közreműködésév el megv alósuló,
előzőekben megjelölt tárgy ú építési beruházás tervszerű és határidőben történő megv alósítása érdekében szükséges
településrendezési eljárást lefoly tatja.
A Településrendezési terv módosítás más fejlesztési, módosítási igényt nem tartalmazhat ebben az eljárásban,
csak ami a kiemelt beruházással kapcsolatos, így a módosítás csak a fenti nyomvonal és kapcsolódó létesítmények
beillesztésére irányul, illetve a hatályos tervekben szereplő gyorsforgalmi utat és védőtávolságát törli.
A terv ezési területen belüli kapcsolódó szerkezeti és szabály ozási elemek szükséges módosításán túl a területrendezési
terv ekkel v aló összhang biztosítása érdekében a kapott adatszolgáltatás szerinti a térségi öv ezetek aktualizálása is
megtörténik.
Az M9 gy orsforgalmi út beillesztéséhez a településrendezési eszközökbe a NIF Zrt a terv ezői által (RODEN-UVATERV
Konzorcium) biztosította a köv etkező adatokat:
o

o
o
o

Útépítési (engedély ezési) terv, amely a szabály ozási terv korrekt módosítását lehetőv é tév ő módon tartalmazza az M9
gy orsforgalmi út és a csatlakozó terv ezett úthálózat adatait: (tengelyv onalát, igény elt közterület szélességét, minta
keresztszelv ényét) v alamint az engedély ezési terv hez tartozó teljes körű műszaki leírást.
Az M9 gy orsforgalmi út Kaposvár-Bony hád terv ezési szakaszra vonatkozó körny ezetv édelmi hatástanulmány át, a
módosításokkal egy ütt.
Az M9 gy orsforgalmi út Kaposv ár-Bonyhád terv ezési szakaszra vonatkozó környezetv édelmi engedély t.
Előzetes Régészeti Hatástanulmány (ERD) elkészült munkarészeit

A fenti adatokon kív ül az Önkormányzat az alábbi adatszolgáltatást kérte meg az illetékes államigazgatási szerv ektől:
A Területrendezési tervekkel összefüggő adatszolgáltatás a 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet szerint:
- magterület,
- ökológiai foly osó,
- pufferterület,
- tájképv édelm i szempontból kiemelten kezelendő terület
- kiv áló termőhely i adottságú erdőterület
- erdőtelepítésre jav asolt terület
- országos v ízminőség-védelmi terület
- ásv ány i ny ersany agvagy on területe
- földtani v eszély forrás területe
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint:
- v édett természeti terület
- Natura 2000 terület
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Ex lege védett terület
bány atelek
Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületek
régészeti lelőhely ek és műemlékek

A fenti adatszolgáltatások terv ezési területre v onatkozó adatainak figy elembe vételév el készült el a jelen településrendezési
eszközök módosítása

.
Az M9 gyorsforgalm i út Kaposvár – Bonyhád közötti szakasza Nagyberki területén
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1.2 TERVI ELŐZMÉNYEK
1.2.1 Nagyberki Településszerkezeti Terve
Nagy berki község településszerkezeti terv ét Dr. Fazekas Sándorné (TT1 14-0282/02) készítette el 2005-ben. A terv et
Nagy berki Önkormányzata a 21/2006. (IV. 20.) számú képviselő-testületi határozattal hagy ta jóv á, mely et eddig több
alkalommal; 3/2009.(V.27.), 88/2010.(XI.24.), 176/2015.(VI.22.) Kt. határozataiv al módosított.
A terv ezési területen belül az M9 autóút II. szakaszának egykori terv ezett ny omv onala külterületen a v asút és a Kapos foly ó
között, azoktól csaknem egy forma táv ols ágra v ezetett, a Dózsa Gy örgy utat – Kisberki utat keresztezv e a belterülettől nem
messze haladt. A ny omv onal általános mezőgazdasági területeken haladt át. Az autópály a 60 m szélességgel került
feltüntetésre, a 100-100 m v édőtáv olsággal egy ütt. A terv lap feltünteti még, az autópály áv al is érintetten a természeti terület
határát, az ökológiai zöld foly osó határát és a Dózsa György út mentén a meglévő fasort is. A Dózsa György úton meglév ő
kerékpárút halad, míg a Kapos foly ó északi oldalán alternatív terv ezett kerékpár út jelölt.
A Településszerkezeti terv feltünteti az öv ezeti jeleket is .

Hatályos Településszerkezeti terv részlet
2.2.1. Nagyberki Szabályozási Terve, Helyi Építési Szabályzata
Nagy berki hatály os hely i építési szabály rendeletét (HÉSZ) a Képv is elő-testület 6/2006.(IV.20.) Kt. számú rendeletév el
hagy ta jóv á, mely et eddig négy alkalommal; 6/2009.(V.27.), 9/2010.(XI.24.), 1/2014.(II.05.) és 10/2015.(VI.22.) Kt.
rendeleteiv el módosított. A módosítások során megtörtént a HÉSZ aktualizálása (2015-ben), az időközben megjelent
jogszabály oknak megfelelő módosítása.
Az autópály a az SZK jelű külterületi szabály ozási terv en került feltüntetésre, gy akorlatilag a Településszerkezeti terv en jelölt
módon. Az egyéb jelek és területfelhasználások is a Településszerkezeti terv hez hasonlóan kerültek feltüntetésre.
Az autópály a az általános mezőgazdasági terület Má0 és Má jelű öv ezeteit érinti, mely ekre v onatkozó előírásokat a HÉSZ
16.§ és 18. §-a tartalmazza.
A közlekedési területeket azonban a HÉSZ 12.§ (2) bekezdése illetv e a szabály ozási terv külön öv ezetekbe sorolja a
köv etkezők szerint:
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övezet jele

KÖu 1

közlekedési terület jellege

Országos közút

min. szabályozási szélesség

meglévő

kialakult állapot szerint

tervezett
KÖu 2

60 m

mezőgazdasági út

meglévő

kialakult állapot szerint

KÖu 3

kiszolgáló út

tervezett
meglévő
tervezett

KÖu 4

kerékpárút
elválasztás
nélküli
kerékpársáv
gyalogút, sétány

8m
kialakult állapot szerint
12 m
1,5 m
2,5 m

KÖu 5

gyalog-

9

és

3m

Az M9 autóút ny omv onalának terv ezett módosítása a külterületi szabály ozási terv érintett tömbjeinek módosítását igény li.
Szükségessé v ált az 1. számú függelék régészeti lelőhely ekre vonatkozó adatainak a Forster Központ 600/1716-2 számú
adatszolgáltatásának megfelelő pontosítása is.
A Képv iselő-testület 184 /2015. (VII.20) Kt. határozatáv al döntött az M9 autóút községet érintő szakaszának támogatásáról,
a partneri egy eztetésbe bev onandók köréről, ennek módjáról. A településrendezési terv módosításának kezdeményezője és
finanszírozója a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.)

A hatályos szabály ozási terv részlete
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Kivonat
Mely keszult Nagyberki Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 2015. november 09.
napjan, hetfon megtartott nyilvanos testtileti ulesenek jegyzokonyvebol,

A szavazasban mind az ot kepviselo reszt vesz.
Ezutan a testulet 5 igen szavazattal nem szavazat es tartozkodas nelkul az alabbi hatarozatot
hozta:

254/2015. (XI.09.) szamii onkormanyzati hatarozat
Nagyberki Kozseg Kepviselo-testulete megtargyalta a telepulesrendezesi terv M5/2015
OTEX jelzoszamu modositasara vonatkozo eloterjesztest es ugy hatarozott, hogy a tobbszor
m6dositott 21/2006.(IV.20 .) szamu hatarozataval jovahagyott telepulesszerkezeti tervnek a
beltertileti hatar - vasutvonal - kozigazgatasi tertilet keleti hatara - Kapos fol y6- kozigazgatasi
tertilet nyugati hatara altal hatarolt tombokre vonatkoz6 normatartalmat az 1. melleklet
szerint, a telepulesszerkezeti tervmodositasanak leirasat a 2. melleklet szerint fogadja el.

Felelos: Deak Gyula polgarmester
Hatarido: azonnal

Kmft.

Deak Gyula s.k .

Kaposvolgyine Dr. Hangyal Margit s.k.
Jegyzo

Polgarmester

A kivonat hiteles:
Nagyberki, 2015. november 10.

I

fl.

I

. hVI ~,}-,f1 .vf

,

Kaposvolgyin Dr. Hangyal Margit
Jegyz6

2. szamu melleklet
a 254/2015. (X1.09.) szamu onkormanyzati hatarozathoz

Nagyberki Onkormanyzat Kepviseb-testulelenek Telepulesszerkezef tervi lelrasa az
alabbiek szerint m6dosul:
Az M9 gyorsforgalmu ut nyomvonala az elkeszOlt engedelyezesi terveknek megfelel6en a
hatalyos terven szerepl6 nyomvonalt61 deli iranyba 300 m-rel to/6dik el, megkOzelftve a
Kapos fo/yot. A 6512. szamu mellekut atvezeteset kOlon szinW forgalmi csom6pont
biztositja a Nagyberkit6/ delre fekv6 terOletek iranyaba.
A kozlekedesi terOlet tartalmazza a sZOkseges kisajatitasi terOleteket a gyorsforga/mi ut
es a 6512. sz. mellekut csom6ponljahoz sZOkseges terOletekkel egyOtt.
A kozlekedesi terQlet Ma, MaO jeW altalanos mez6gazdasagi terOletbOl kis reszben
vizgazda/kodasi es erd6terOietbOi kerOI atsorolasra.

Nagyberki kozseg Kepvisel6-testuletenek
16/2015.(XI.09.) Onkormanyzati rendelete
Nagyberki kozseg helyi epltesl szabalyzatarol sz616

6/2006.(IV.20.) Onkormanyzati rendelet mcdcsltasarol
Nagyberki Ki:izseg Onkormanyzatanak Kepvlselo-testalete az epltett ki:irnyezet alakltasarol es vedelrnerol sz616
1997. evi LXXVIII. torveny (tovabbiakban : Etv.) 6/A.§ (3) bekezdes valamint a 62. § (6) bekezdese 6. pontiaban
kapott felhatalrnazas alapjan, a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol sz616 2011 . evi CLXXXIX. torveny 13.§ (1)
bekezdes 1. ponfjaban es az Etv. 6. § (1) bekezdeseben mephatarozott feladatkoreben eljarva a k6vetkez6ket
rendeli el:
1. § (1) l\Jagyberki k6zseg Helyi Epitesi Szabalyzatarol sz616 6/2006. (IV.20) szarnu rendelet (a tovabbiakban ;
Rendelet.) 3. szamu rnellekletet kepez6 SZ-3 jelu Belterulet Szabalyozasi terv e rendelet 1. sz.
mellekleten a szaM/yozott terDlet hatara altaI jel61t reszterDletre vonatkoz6 normatartalma helyebe e
rendelet 1 sz. melleklete szerinti reszletterven meghatarozott normatartalom lep.
(2) A Rendel et 4. szarnu rnellekletet kepezo SZK jelu KOlterOlet Szabalyozasi terv e rendelet 2. sz.
mellekleten a szaM/yozott terDlet hatara altaI jel61t reszterOletre vonatkoz6 normatartalma helyebe e
rendelet 2 sz. melleklete szerinti reszlenetven meghatarozott normatartalom lep.
2. § A Rendelet 12.§ (2) bekezdes helyebe az alabbi bekezdes lep:

(2) A kozutak (KOu) elhelyezesehez szukseges terOleteket a kialakult es a tervezett allapot figyelembe vetete
mellett, a szaM/yozasi terv es az OTEK-ban el6irtak alapjan kell biztositani.
6vezet
jele

kozlekedesi terutet jellege

KOUl

Orszaqos
k6zut

KOu*

KOU2
KOU3
KOU4
KOus

Mezogazda
sagi
kislo/ga/6 ut
mez6gazdas
agi ut

meglev6
tervezett
meq/evo
tervezett

meglev6
tervezett
meqlevc
kiszolqalo ut
tervezett
kerekparut
elvalasztas nelkuli gyalog
es kerekparsav
gyalogut, setany

min . szabaiyozasi
szelesseq
kialakult aliapot szerint
szabatyozasi terv
szerint

szabil/yozasi terv
szerint
kialakult allapot szerint
8m
kialakult allapot szerint
12 m
1,5 m
2,5 m

3m

3.§ A R. 1. szarnu fUggeleke .Nyilvantartott reqeszeti lel6helyek" clrnii tablazata helyebe e rendelet Fuggeleke
szerinti tablazat lep.

4. § Ez a rendelet azeltoqadast k6vet6 napon lep hatalyba.
Nagyberki, 2015. november 9.

I6.-J1M VJ {~'ty/lAJ,

Kaposv61gyme DrHc'mgyal
jegyzQ

Fiigge/ek a 16/2015. (X1.09.) szamu rende/ethez

Nyilvantartott regeszeti lelohelyek
AForster Kozpont 600/1716-2/2015 szamu, 2015 julius 7-en kelt adatszolqaltalasa szerint)
S.SZ.

1.

AlON
32370

2.

LSZAM
1

SiRSAG

I Szalacska-Szent
kuti halomslrok

NEV

VEDELEM
kiemelten
vedett

HRSZ
0124/14, 0124/15, 0124/18, 0124/19, 0124/20, 0136/1,
0136/3

32372

2

I Csillet61 delre,
Szalacskai-erdei
halomsircsoport

szakmai

0115/10

3.

47862

3

kiemelten
vedett

4.

47866

4

I Szalacska 
kozepkori
templom
I Csillei - resz

szakmai

0115/10, 0115/5, 0122, 0127/6, 0127/7, 831,832,833,
834, 835, 836/1, 836/2, 837, 838, 839, 840, 841, 842,
843, 844/1, 844/2, 845/1, 845/2, 846, 847, 848, 849,
850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,
861/1,861/2,862,863/1,863/2,

5.

47869

5

I Szalacska foldvar

kiemelten
vedett

0115/5, 0115/6, 801/3, 801/4, 802, 803, 804, 805, 806,
807,808,809/1,809/2,809/3,811,812,813,814,815,
816,817/1,818/3,818/4,819/1,821/1,82211,851,
875,876,877,878,879,880,881,882,883/2,885,
886,

6.

47872

6

I Szalacska 
Kecskes - dOl6

szakmai

1238,1275,1277,1278,1279,1280,1281,1282,
1283, 1284, 1285, 1286/1, 1286/2, 1287, 1288, 1289/1,
1289/2, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295/1, 1295/2,
1296,1297,1298,

7.

47873

7

I Kecskesi - horho

szakmai

0136/3,0136/4,0136/1,0129,0124/19,0124/20,
0130/1, 0130/3

8.

47877

9

I Szalacskai
halomsirmez6
Szalacskai majori
csoportja

kiemelten
vedett

0144/2,0144/10,0144/11,0144/8,0144/9,0144/12,
0144/14,0144/18,0144/19,0145,0144/15,0134

9.

56873

10

I Szalacskai
kiemelten
halomsirmez6
vedett
Piaci-reti csoportja

0144/4,0144/11,0149,0155

10.

88033

11

I Szalacskai
szakmai
foldvarto' nyugatra
(volt TSl-sz616)

0126,0125,0127/3

Az M9 gyorsforga/mi lit Kaposvar-Bonyhad kozotti szakaszanak kia/akitasanak E/ozetes Regeszeti Ookumentaci6ja
a/apjan (ERO)
Sorszarn

Nvilvantartasi szam

ERD_17

Uj lel6hely

Lel6hely neve
G6lya-hegy
Szabadit61 D-re, a Kapos
D-i partjan, a Kapos
hldiatol DNy-ra

Hrsz

075/1, 073/1, 073/2, 073/3,
073/4, 073/5
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3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS
3.1.1. Településszerkezeti összefüggések
A terv ezett M9 gy orsforgalmi út regionális szinten az M9 gy orsforgalmi út Kaposv ár—Dombóvár—Bony hád—Szekszárd
szakasza 3, a Dél-Dunántúli Régióhoz tartozó megyén, Somogy -, Baranya- és Tolna megyén halad keresztül, két
megy eszékhely között teremtv e gy ors és közv etlen összeköttetést, v alamint a körny ező települések kapcsolatát biztosítja a
gy orsforgalmi hálózatba.
Az európai gyorsforgalmi úthálózathoz kapcsolódv a az M9 gyorsforgalmi út teljes megépülése esetén a ny ugati EU-s
országok (Ausztria, Németország) és a keleti EU-s országok (Románia, Bulgária és hazánk) között jav ítja a közúti
kapcsolatokat.
A hatály os Településszerkezeti terv en terv ezett M9 gy orsforgalmi út ny omv onal módosítása szükséges. Az M9 autóút
ny omv onalát a hatály os településszerkezeti terv már eredetileg kijelölte, az akkor is mert tanulmány terv ek alapján.
Az új ny omv onal azonban a régiv el ellentétben, a hatály os terv en szereplő ny omv onaltól déli irány ba 300 m-rel tolódik el,
megközelítv e a Kapos foly ót, de a Budapest-Gy ékényesi v asútv onal és a Kapos foly ó között marad. A 6512. számú
mellékút átv ezetését külön szintű forgalmi csomópont biztosítja
3.1.2. A településrendezési eszközök módosításának indokolása
A Településszerkezeti terv módosítása csak a gy orsforgalmi út engedély ezési és kiv iteli terv e szerinti beillesztésre terjed ki.
Az autóút terv ezett ny omv onala v égig a körny ezetv édelmi engedély által meghatározott ny omv onalfoly osóban halad, a
települést a körny ezetv édelmi engedély ben meghatározott „védőtáv olságokkal” elkerülv e.
A terv ezett gy orsforgalmi úttal szemben támasztott főbb terv ezési szempontok az alábbiak (a Roden Mérnöki Iroda Kft által
készített engedély ezési terv é műszaki leírása szerint):
• A teljes tervezési szakaszon 2x2 sávos autóutat kell tervezni.
• Folyópálya 2*2 sávos, 22,00 m-es koronaszélességgel.
• Az M9 jelen tervezési szakaszán a távlati kiépítési követelményeknek megfelelően a vízszintes vonalvezetésnél
figyelembe veendő tervezési sebesség v t =130 km/h, míg magassági értelemben – a terepi adottságokat
figyelembe véve – minim um vt =110 km/h.
• Az M9 jelen kiépítését 2x2 sávos autóútként K.II.A. tervezési osztálynak megfelelő paraméterekkel kell tervezni az
e-UT 03.01.11 (ÚT 2-1.201:2008) „Közutak tervezése” útügyi műszaki előírás 1.1 táblázata szerint.
• A gyorsforgalmi úton alkalm azandó űrszelvény min. 5,0 m legyen.
• A gyorsforgalmi úton az elválasztó sáv szélessége 3,00 m legyen.
• A tervezés során különös tekintettel kell lenni a Környezetvédelmi engedélyben lévő előírásokra.
• Mérnökségi telep a tervezési szakaszon nem kerül kialakításra.
• A tervezés során törekedni kell a műtárgyak gyorsforgalmi úttal történő keresztezési szögeinek megfelelő, közel
90º-os kialakítására.
A Településszerkezeti terv módosítása
A hatály os Településszerkezeti terv 60 m szélességben jelöli a gy orsforgalmi út közlekedési területét a Kapos foly ótól
északra.
A Településszerkezeti terv i módosítások a köv etkezők:
o A ny omvonal a hatály os szerkezeti terv ben jelölt nyomvonaltól déli irány ba 300 m-rel tolódik el, megközelítv e a
Kapos foly ót. Ezzel táv olabb Nagy berkit belterületétől, de közelebb kerül a Kisberki településrészhez. A terv jelöli a
ny omv onalat és a 100-100 m-es v édőtáv ols ágot, ugy anakkor a kapott adatszolgáltatás alapján feltünteti a
közlekedési területet is. Miv el a hatály os terv is feltünteti a közlekedési területet 60 m-es szélességben, ezért a
területi v áltozás a hatály os Településsszerkezeti terv hez képest nem jelentős, még akkor sem, ha a kis ajátításhoz
szükséges szélesség jellemzően kis mértékben meghaladja a 60 m-es szélességet.
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A hatályos és a módosított Településszerkezeti terv
o

A községet egy jelentősebb műtárgy érinti; az engedély ezési terv szerinti 163+300 km szelv ényben létesülő külön
szintű, rombusz típusú forgalmi csomópont, mely a 6512. számú mellékút átv ezetését biztosítja a Nagy berkitől
délre fekv ő területek irány ába. Ennek hely igényét (az engedély ezési terv ekhez tartozó kis ajátítás alapján) feltünteti
a szerkezeti terv, ahogy a gy orsforgalmi út felett áthaladó hidat is. Az út nyomvonalának korrekciója is megtörténik.

Részlet az engedély ezési tervből (Roden Mérnöki Iroda Kft)
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A hatály os szerkezeti terv a 163+300 km szelv ényben lév ő csomópontnál egy részben már megv alósult
kerékpárutat jelöl. A kerékpárutat az autóút terv ei is figy elembe veszik, azt az út feletti műtárgy on v ezetik át, ezt a
terv lap terv ezettként tünteti fel.
Nagy berki közigazgatási területet keletről elhagyv a az autóút ny omvonala Szabadi területén,- keresztezi a Kapos
foly ót, ennek járulékos létesítmény ei érintik Nagy berkit is. A Kapos foly ó keleti kiv ezető szakaszánál, a Vadaskerti
árok korrekciója felett egy kis ebb felüljáró létesül, ezt azonban a Településszerkezeti terv lap léptéke miatt már
csak részben tudja ábrázolni.
A Hársas-berki patak Kaposba történő direkt bev ezetése megszűnik , a patak korrekciójára kerül sor, mely szintén
Szabadi közigazgatási területét érinti.

Részlet az engedély ezési tervből (Roden Mérnöki Iroda Kft)
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Az M9 autóút kialakítása szükségessé teszi a határos ingatlanok megközelítését biztosító utak kialakítását, illetv e
földutak korrekcióját. Ezek terv ezett ny omv onalát a 070 és 072 hrsz-ú árkok déli oldalán jelöltük.
A hatály os terv szerinti Kapos északi oldalán v ezett alternatív kerékpárút a meglév ő kerékpárúthoz csatlakozv a a
Kapos foly ó déli oldalára kerül át, miv el Szabadi közigazgatási területén a Kapos foly ó mederkorrekciójára kerül
sor.
A hatály os terv szerint a terv ezett ny omv onal Má0 jelű, nem beépíthető mezőgazdasági területet érint, míg a
módosítással részben Má jelű általános mezőgazdasági területre került. A külterület Nagy berkit belterületétől délkeletre eső szakaszán az út egy kis ebb v ízfoly ást (0160 hrsz) és a mellette lév ő egy keskeny erdősávot érinti (ez
utóbbi a 0159/2 hrsz-ú földrészlet b) alrészlete, mely az Országos Erdészeti Adattárban nem szerepel
üzemterv ezett erdőként.)

Alaptérkép részlet – külterület (Kaposvári Járási Földhiv atal 2015 augusztus)
A Helyi Építési Szabályzat módosítása
A Hely i Építési Szabály zat előírásait a gy orsforgalmi út nyomv onalának módosítása miatt nem kell módosítani. Azonban
szükséges a HÉSZ Közlekedési előírásokra vonatkozó 12. § (2) bekezdés szerinti táblázat kiegészítése. A HÉSZ ill. a
szabály ozási terv ek ugy anis külön övezetekbe sorolják a közlekedési területeket.
A terv ezett gy orsforgalmi út északi oldalán ugy anis földútkiv áltás történik a 070 és 072 hrsz-ú árkok mellett, mely beleköt a
6512 sz. mellékút (Dózsa György útba). A földútkiv áltás a földrészletek megközelítésére szolgál, ugyanakkor a
gy orsforgalmi út megvalósításához tartozó kapcsolódó kisajátítás, ezért ehhez egy külön útkategóriát indokolt bev ezetni,
mely az „Állami közút kiszolgáló útja” nev et kapja és Köu* jellel jelölt. A 12.§ (2) bekezdés táblázata tehát e tekintetben
kiegészül, illetv e az országos közút kategória min. szabály ozási szélessége 60 m hely ett a szabály ozási terv szerinti „
feliratot jelöli.
Az említett földútbekötés a kisajátítási terv alapján egy belterületi telket is érint, a belterület déli határán. Ez az SZT-2 jelű
Szabály zási terv en feltüntetésre kerül, e tekintetben a Belterületi Szabály ozási terv módosítására v an szükség (a HÉSZ
módosítás rendeletterv ezetének 2. jelű melléklete).
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Hely színrajz – a földútbekötéssel érintett 149/2 hrsz-ú telek

A Településszerkezeti terv lap és a Szabály ozási terv lap a kapott adatszolgáltatás szerint tünteti fel az ökológiai foly osó
területét. Szintén feltüntetésre kerül a Duna-Dráv a Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a tájképv édelmi
terület is, mely csak a terv ezési terület déli részét érinti.
A régészeti lelőhely ek aktualizálásra kerültek a Forster központ adatszolgáltatása alapján a terv ezési területre v onatkozóan.
A HÉSZ 1-. Sz Függelékében a ny ilv ántartott régészeti lelőhely ek felsorolását tartalmazó táblázat hely ébe a Forster
Központ 600/1716-2/2015 számú, 2015 július 7-én kelt adatszolgáltatása szerinti táblázat kerül.
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3.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. év i XXVI. Törvény (OTrT) módosítását 2013 december 9-én fogadta el
az országgy űlés a 2013. év i (módosító) CCXXIX. Törvénny el (MTv.). Az új OTrT 2014 január 01.-től hatály os.
Somogy Megy e hatály os Területrendezési Terv ét a megy ei közgy űlés 13/2011. (IV.26.) önk. rendeletév el fogadta el.
Ebből köv etkezően vizsgálni kell a településszerkezeti terv módosítás megyei területrendezési tervvel és a módosított OTrTv el v aló összhangját is .

Az Ország szerkezeti terve

Az OTrT és a szerkezeti terv módosítás összhangja
Az Ország Szerkezeti Terve Nagyberki közigazgatási területén mezőgazdasági térség, vegy es területfelhasználási térséget
és erdőgazdálk odási térséget jelölt ki. A települési térséget szimbólummal jelöli.
A gy orsforgalmi út közv etlen térségében – a módosítással érintett területen – v egy es területfelhasználású térség v an. Miv el
a módosítás a hatály os településszerkezeti terv szerinti területfelhasználás rendjén nem v áltoztat, így az összhangot nem
kell v izsgálni. Ennek ellenére megállapítható, hogy a terv ezési területre eső általános mezőgazdasági területek
összhangban v annak az OTrT-vel.
Az országos jelentőségű közlekedési hálózat a települést a Budapest-Gy ékény es v asúttal, a 61-es főúttal és a terv ezett M9
gy orsforgalmi úttal érinti. A 61-es főút meglév ő nyomvonalát az OTrT módosítás nem érinti. Az M9-es főút ny omv onalát az
OTrT módosítás nem v áltoztatta meg, így a megy ei terv szerint pontosított ny omvonalat kell figy elembe venni. A 61-es út
mellett az Ország Szerkezeti Terve kerékpárutat v ezet, amely szintén nem érinti a módosítás területét.
Az Országos Területrendezési Terv községet érintő övezetei az alábbiak:
- ökológiai hálózattal területének öv ezete;
- kiv áló termőhely i adottságú szántó terület öv ezete;
- jó termőhely i adottságú szántó terület öv ezete;
- tájképv édelm i szempontból kiemelten kezelendő terület öv ezete.
Az OTrT szerinti gy orsforgalmi út ny omv onalát a Somogy Megyei Területrendezési terv kismértékben pontosította, a
ny omv onal hosszának megfelelőségét a megyei terv i ny omv onalhoz szükséges viszony ítani.
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Az OTrT Nagy berkit érintő öv ezeti a köv etkezők:
Az Országos Területrendezési terv övezetei
Érintettség
3.1.
Országos ökológiai hálózat övezete

Területe

Az országos ökológia hálózat övezete érinti a
terv ezett módosítás területét.
Az országos ökológiai hálózat övezetén belül
v ezeti az OTrT az M9 nyomvonalát, így a
településszerkezeti terv módosítása azzal
összhangban v an.

3.2.

Kiv áló termőhely i adottságú szántóterület öv ezete

Az öv ezet érinti a terv ezési területet,
azonban az illetékes adatszolgáltató (FŐMI)
adatot nem tudott szolgáltatni.
Az OTrT szerinti előírások a módosítást nem
befoly ásolják.
A módosítás beépítésre szánt területet nem
jelöl ki az övezet területén.

3.3.

Jó termőhely i adottságú szántóterület öv ezete

Az öv ezet érinti a terv ezési területet,
azonban az illetékes adatszolgáltató (FŐMI)
adatot nem tudott szolgáltatni.
Az OTrT szerinti előírások a módosítást nem
befoly ásolják. Az M9 ny omv onalának
módosításán kív ül a területfelhasználás nem
v áltozik .
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24

Tájképv édelem szempontjából kiemelten kezelendő terület öv ezete

A tájképv édelem szempontjából kiemelten
kezelendő terület öv ezete részben fedi a
módosítással érintett területet.
A Duna-Dráv a Nemzeti Park Igazgatóság
által szolgáltatott adatok szerint Nagy berki
területén a terv ezési területet nem, ill. csak
igen kis mértékben érinti az öv ezet. Az
öv ezet az adatszolgáltatás szerint kerül a
Településrendezési eszközökben
ábrázolásra, pontosítás nem történik.

Somogy Megye Területrendezési Tervét a Közgy űlés 15/2004.(XII.27.) önk. rendeletév el hagy ta jóv á, majd 13/2011.
(IV.26.) önk. rendeletév el módosította
A Somogy Megye Területrendezési Tervének térségi szerkezeti terv az érintett területre v onatkozóan a következőket
tartalmazza:

Térségi szerkezeti terv
A megy e térségi szerkezeti terv e Nagyberki területén mezőgazdasági térség v egy es területfelhasználási térség,
erdőgazdálkodási térség és hagy omány osan v idéki települési térség (OTrT módosítás szerint települési térség)
területfelhasználási egységeket jelölt ki. Megállapítható, hogy a módosított OTrT és megy ei terv figy elembevételév el jelölte
ki az országos területfelhasználás rendszerét.
A módosítás terület v egyes területfelhasználású térség területére esik. Miv el ezen terület szerint teljes egészében általános
mezőgazdasági terület és ezen területfelhasználáson a módosítás nem változtat így az összhang biz tosított.
A megy ei terv az M9 terv ezett ny omvonalát a v asútv onallal párhuzamosan v ezeti, ny omv onalának hossza 1,469 km. A
módosítás az M9 engedély ezési és kiv iteli terv e alapján jelöli ki a nyomvonalat, amely nek hossza 1,436 km
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Az OTrT 9.§ (6) bekezdése alapján:
„(6)22 A települé srendezési eszközök készítése során
a) az országos és térségi je lentőségű műszaki in frastruktúra-háló zatok és az egyedi építmények helyét a kie melt térségi és megyei
területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételé vel kell meghatározni,
b) az országos és térségi jele ntőségű műszaki infrastruktúra-háló zatoknak a települé s közig azgatási te rüle tére vetített hossza
legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei terüle trendezési tervek szerkezeti tervében megálla pított
nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgála t ala pján lefo lytatott területrendezési
hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt.”

A terv ezett gy orsforgalmi út ny omv onala megfelel a Somogy megy ei Területrendezési terv nek, hiszen a gyorsforgalmi út
hossza Nagyberki közigazgatási területére vonatkozóan – 2, 25 %-al tér el.
A 61-es főút meglévő nyomvonala és a kijelölt térségi szénhidrogén szállító v ezeték ny omvonala a módosítás területén kív ül
halad. Ugyancsak nem érinti a terv ezési területet a 61-es főút mellett v ezetett országos kerékpárút.
. A módosítással érintett területet az alábbi öv ezetek érintik:
- ökológiai foly osó és magterület öv ezete;
- a kiv áló termőhely i adottságú szántóterület öv ezete;
- térségi jelentőségű tájképv édelm i terület öv ezete; (az OTRT által megszüntetv e)
- ásv ány i ny ersany ag-gazdálkodási terület;
- egy ütt terv ezhető térség (Kaposvári agglomeráció) (OTrT által megszüntetv e)
- földtani v eszély forrás területének öv ezete;
- v ízeróziónak kitett terület öv ezete (OTrT által megszüntetv e)
Somogy Megyei Területrendezési Terve szerinti övezetek
3.1.
Magterület, ökológiai foly osó, pufferterület
A terv ezési területet az ökológiai hálózat
öv ezetei közül az ökológiai foly osó érinti, illetv e
kis részben a magterület is, azonban a
ny omv onal és terv ezett létesítmény ei a
magterületre nem fednek rá.
Az ökológiai hálózatot a Duna-Dráv a Nemzeti
Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint
tünteti fel a Településszerkezeti és Szabály ozási
terv .
Az ökológiai foly osó területén átv ezető
ny omv onal nem ellentétes a megy ei tervv el és
az OTrT övezetre vonatkozó előírásaiv al.

3.2.

Kiv áló termőhely i adottságú szántóterület

Az öv ezet érinti a módosítás területét, azonban
az OTrT szerinti előírások a módosítást nem
befoly ásolják.
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3.4.
OTrT szerinti Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
A megyei terv által kijelölt térségi jelentőségű
tájképvédelm i terület figyelembevételével jelölte ki
az OTrT az új tájképvédelm i övezetet. Ezt
megerősítette
a
DDNP
Igazgatóság
adatszolgáltatása is . Az adatszolgáltatás eltérése
a megyei tervhez képest, hogy nem a
gy orsforgalm i út nyomvonala az övezet északi
határa. Ez valószínűsíthetően annak a
következménye, hogy nem a megyei terv által
pontosított nyomv onalat, hanem az OTrT szerinti
ny omvonalat követi az övezet határa. Jelen terv
nem változtat az övezet határán, miv el a
módosítás célja az M9 gyorsforgalm i út
ny omvonalának beillesztése a rendezési tervbe.
Az öv ezetre v onatkozó OTrT előírások nem
tiltják a gy orsforgalmi út átv ezetését. A
tájbeillesztést a növ énykiültetés biz tosítja.
3.8.
Ásv ány i ny ersany ag gazdálk odás területe
Ásv ány i ny ersany ag gazdálk odás öv ezete a
település érintettségét jelzi.
Az illetékes Barany a megyei Kormány hiv atal
Bány ászati Osztály ának tájékoztatása szerinti a
településen bány atelek nem található, az
egy etlen nyilv ántartott ásv ány i
ny ersany agvagy on a településrendezési
eszközökben – a terv ezési területen kív ül megfelelően v an feltüntetv e.

3.13.

Földtani v eszély forrás területe

A földtani v eszély forrás övezete a település
érintettségét jelzi.
Az illetékes Barany a megyei Kormány hiv atal
Bány ászati Osztály ának tájékoztatása szerint a
település a Fels zínmozgásos területek
kataszterében nem szerepel, azonban a
település egy es részei geológiai felépítésük és
morfológiai tulajdonságuk alapján a földtani
v eszély forrás terület öv ezetébe tartoznak. A
hatály os településrendezési eszközökben ezek
a területek „meredek partfalak” jelöléssel
szerepelnek, de a terv ezési területet nem érintik.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett módosítás az OTrT-vel és a megye területrendezési tervével
összhangban van, illetve a területrendezési tervekkel nem ellentétes.
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3.3. ÖRÖKSÉGVÉDELM
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törv ény Örökségv édelm i Hatástanulmány ra vonatkozó előírásai az
Nagy berki területére v onatkozó hatály os településrendezési eszközök készítése óta megv áltozott. A tv . korábbi
Örökségv édelm i Hatástanulmány ra v onatkozó 66.§-át hatály on kív ül hely ezte a 2014. év i CVI. törv ény 81. § (1) d). pontja,
Hatály talan: 2015. I. 1-től. Ugy anakkor új előírásként beiktatta az Örökségvédelmi Hatástanulmány ra vonatkozó előírásokat
ugy anaz a 2014. év i CVI. törv ény 71. §. Hatály os: 2015. I. 1-től. Eszerint:
„85/A. §(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása
során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs
örökségvédelm i hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell
készíteni. Nem kell örökségvédelm i hatástanulm ányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési
eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból
nem érintett.
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az
örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket.”
Az előírás alapján a Településfejlesztési koncepcióhoz szükséges elk észíteni az Örökségv édelm i Hatástanulmány t.
Nagy berki teljes területére v onatkozóan utoljára 2005-ben készült átfogó Örökségv édelmi Hatástanulmány. Régész
munkatárs: Dr. Magy ar Kálmán v olt.
A jelen Településrendezési eszköz részleges módosítása során kiküldött tájékoztatásra a Forster Gy ula Nemzeti
Örökségv édelm i és Vagyongazdálk odási Központ elküldte az új adatszolgáltatást, mely alapján aktualizálásra kerültek a
régészeti területek a Településszerkezeti és a Szabály ozási terv en is a terv ezési területen belül.
A Forster központ adatszolgáltatása (kelt 2015. július 7. 600/1716-2/2015 Ikt. szám) alapján az alábbi lelőhely ek találhatók a
településen:
Azonosító
32370

Lelőhely száma
1

32372

2

47862

3

47866

4

47869

5

Lelőhely nev e
Hrsz
Szalacska-Szent-kúti 0136/3, 0136/1, 0124/20, 0124/19, 0124/18,
halomsírok
0124/15, 0124/14
Csillétől délre,
0115/10, 0121, 0118
Szalacskai-erdei
halomsírcsoport
Szalacska - középkori 901, 897, 896/4, 896/3, 896/1, 895
templom
Csillei - rész
850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859,
861/1, 861/2, 862, 863/1, 863/2, 864, 865, 866,
867/1, 867/2, 868, 0115/10, 0127/6, 0127/7, 831,
832, 833, 834, 835, 836/1, 836/2, 837, 838, 839,
840, 841, 842, 843, 844/1, 844/2, 845/1, 845/2,
846, 847, 848, 849
Szalacska földv ár
0115/5, 0115/6, 801/2, 801/3, 801/4, 802, 803,
804, 805, 806, 807, 808, 809/1, 809/2, 809/3, 811,
812, 813, 814, 815, 816, 817/1, 818/3, 818/4,
819/1, 821/1, 822/1, 851, 875, 876, 877, 878, 879,
880, 881, 882, 883/2, 885, 886, 887/1, 887/2, 888,
889/1, 889/3, 889/4, 889/5, 892, 893, 894, 895,
896/1, 896/2, 896/3, 896/4, 897, 898, 899, 900,
901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 910,
911/1, 911/2, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918,
919, 921/1, 921/2, 922, 923, 924, 925, 926/1,
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47872

6

Szalacska - Kecskés
- dűlő

47873

7

Kecskési - horó

47477

9

56873

10

88033

11

Szalacskai
halomsírmező
Szalacskai majori
csoportja
Szalacskai
halomsírmező Piaciréti csoportja
Szalacskai földv ártól
ny ugatra (volt TSZszőlő)

926/2, 928, 929, 930/1, 930/2, 931/1, 931/2, 932,
933, 934, 935, 936, 937, 939, 941, 942/1, 942/2,
943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952,
953/1, 953/2, 954, 955, 956, 957/1, 957/2, 957/3,
958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967,
968, 969/1, 969/2, 970, 971, 972/1, 972/2, 973,
974
1238, 1275, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282,
1283, 1284, 1285, 1286/1, 1286/2, 1287, 1288,
1289/1, 1289/2, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294,
1295/1, 1295/2, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300/1,
1300/2, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306,
1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1352,
0113/1, 0112, 0131, 0130/1
0136/4, 0136/1, 0129, 0124/19, 0124/20, 0130/1
0144/15, 0134, 0144/2, 0144/10, 0144/11, 0144/8,
0144/9, 0144/12, 0144/14, 0144/18, 0144/19, 0145

0144/4, 0144/11, 0149, 0155

0126, 0125, 0127/3
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A terv ezett területet a Forster Központ által adatszolgáltatásként megadott régészeti lelőhely ek nem érintik.
A tervezett módosítások műemléki érdeket nem érintenek. A módosítással érintett terület körny ezetében sem műemlék,
sem műemléki körny ezet nem található.
A terv ezési területre a RODEN Mérnöki Iroda Kft. megbízásából a Forster Gy ula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagy ongazdálkodási Központ elkészítette az Előzetes Régészeti Dokumentáció Előkészítő Első Munkarészt. Az érintett
örökségi elemek számbavételéhez adattári, szakirodalm i, térképészeti, levéltári adatgy űjtés történt.
Az értékv iz sgálat eredmény ének összefoglalása:
Az elv égzett adatgy űjtés és a terv ezett beruházás által érintett területen (M9 gy orsforgalmi út Kaposv ár-Bonyhád közötti
szakaszán), valamint annak 250 méteres körny ezetében 61 régészeti lelőhely et azonosítottak be, mely ből a beruházás 100
m-es pufferzónájában 34 lelőhely érintett. A beazonosított területeken az ERD készítés során mindenképpen tov ábbi
v iz sgálatok szükségesek. Az adattári gy űjtés alapján számított, a lelőhely ek által érintett szakaszhosszok a minimális
régészeti érintettségét jelzik, amit a bejárás eredmény ei még jelentősebb mértékben módosíthatnak.
Nagy berki település a terv ezett terület 100 méteres pufferzónájában nem érintett lelőhelly el.
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A teljes Előzetes Régészeti Dokumentáció 2015 október 30.-ára készül el, ezért a terepbejárás és az értékvizsgálat
eredményeinek összefoglalása valamint az ehhez tartozó intézkedések legfeljebb a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet
42. § szerinti tárgyaláson kerülhetnek bemutatásra.

3.4. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
A településszerkezeti terv módosítása védett és védelemre javasolt természeti területeket nem érint.
Az országos ökológiai hálózat öv ezetébe tartozik, a 024, 073/1, 073/2, 073/3 hrsz-ú ingatlan, mely eket az M9 autóút
ny omv onala keresztez, a területet a Somogy Megyei Területrendezési Terv ökológiai foly osóként jelöli. A közigazgatási
terület déli része, a 070, 072 hrsz- árkoktól kezdődően térségi jelentőségű tájképv édelmi terület, mely et a terv ezett
ny omv onal szintén érint. Natura 2000 területek nincsenek a községben.
A módosítás a hatály os szerkezeti terv hez képest lény eges területfelhasználási v áltozást nem eredmény ez. Az M9 autóút
ny omv onalát a hatály os terv is ökológiai foly osó területén v ezeti. Érintett mezőgazdasági és erdőterületet, keresztezett
v ízfoly ást, tájképvédelmi területet azonban nem érintett.
A tájhasználatra a mezőgazdasági hasznosítás dominanciája jellemző. Az eredeti növ ény takaró a területet csak
mozaikszerűen, kisebb ártéri ligeterdő formájában maradt fenn, ezek megtartása kiemelt jelentőséggel bír, mert fontos
tájképi értéket képv is elnek. A ny omv onal a Budapest-Gy ékényes vasútv onaltól délre a Kapos foly ó mentén halad. A térség
kiemelkedően fontos erőforrásai a táji-természeti adottságok.
A tervezett módosítás a tájhasználatban és a természetvédelemben érdemi változást nem eredményez.
A módosítás a biológiai aktivitás érték szinten tartását nem igény li, miv el új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
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Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 2015. január 19.-én OKTF-KP/605-1/2015
ügy iratszámon kiadott környezetvédelmi engedély II. Körny ezetv édelmi és természetv édelm i fejezet tov ábbterv ezésre
v onatkozó fontosabb természetv édelm et érintő előírásai az alábbiak:
„ Ahol az út olyan ökológiai folyosószakaszokat metsz, amely eken a migrációs folyamatok egyértelműen több taxonra is
kiterjednek és intenzíven zajlanak, megfelelő keresztmetszeti kialakítással ’tájátjáró” jellegű, több faj egyidejű zavartalan
mozgását lehetővé tévő műszaki létesítmény kialakítása szükséges. Kisebb léptékű (helyi), néhány fajra, illetve egymással
szoros kölc sönhatásban álló élőhely ek (pl. búvó- és táplálkozó területek) közötti kapcsolat megőrzésére kiterjedő
intézkedésként a gímszarvas célcsoportra méretezett nagyvadátjárók és a kisemlős- és közepes termetű emlősök átjáróinak
létesítése szükséges.
A gyorsforgalmi út mentén többszintű növényállományt kell kialakítani növénytelepítési terv alapján. A növénytelepítési
tervet funkcionális és esztétik ai szempontok figyelembevételével, termőhely i adottságoknak és tájjelegnek megfelelő fajok
alkalmazásával kell elkészíteni. A csomóponti ágak ált al közrezárt területeken ligetes fás kiült etésekkel, a földművek
rézsűjén cserjekiültetésekkel kell a tájbaillesztésről gondoskodni, figyelembe véve a közlekedésbiz tonsági szempontokat.
A ligeterdő foltok esetében javasolt a szegély ek mentén őshonos fa- és cserjefajok (fehér fűz (Salix alba), veresgyűrűs
som(Cornus sanguinea), kányabangita (Viburnum opulus), kutyabenge (Frangula alnus)) ült etése az erdőszegély be, amely
árnyékolásával lezárja az erdő szegélyét a lágyszárú inváziós fajok elől. „

Az engedélyezési terv keretében a fenti előírásokat is figyelembe vevő „Táj- és természetvédelem,
növénytelepítés” szakterv készült. (Tura-Terv Mérnökiroda Kft).
A környezeti hatástanulmány a természeti értékek védelme érdekében a következő javaslatokat tartalmazza:
„Élőhelyekre és fajcsoportokra ható izolációs hatások csökkentése, illetve elhárítása érdekében tervezett
intézkedések a közutakon és autópályákon alkalmazott UME 2.1-304 szerinti ökológiai átjárók telepítését jelentik.
Nagyléptékű, több fajra, fajcsoportra is kiterjedő izoláló hatást az ökológiai folyosók átvágásával okoz az út. Az
ökológiai folyosókon „táji léptékben”, több, egymástól különböző taxonra is kiterjedő migráció zajlik. Ott, ahol az út
olyan ökológiai folyosószakaszokat metsz, amelyeken a migrációs folyamatok egyértelműen több taxonra is
kiterjednek és intenzíven zajlanak, tájátjáró műszaki létesítmény telepítését javasoljuk. A tervezett M9 KaposvárSzekszárd közötti szakasza esetében az érintett területeket (pl.: Kiskonda-patak völgye, Bikali tórendszer
keresztezése stb.), a domborzat morfológiájából adódóan, eleve olyan nagy műtárggyal kell keresztezni, mely
kimeríti a tájátjáró fogalmát.”
„A közlekedési hatások szempontj ából érzékeny, védett fajok populációinak és egyedeinek
veszélyeztetettségét csökkentő, illetve elhárító intézkedések. Ezek az intézkedések szintén a közutakon és
autópályákon alkalmazott ÚME 2.1-304 szerinti ökológiai átjárók telepítését, továbbá természetvédelmi célú
fényvédő, zajárnyékoló falak és takarófásítások alkalmazását jelentik. A közlekedési hatásokra különösen
érzékeny csoportok a kétéltűek, elsősorban a szaporodási időszakban vízhez kötődő fajok (varangyok, unkák,
ásóbékák, erdei- és mocsári béka). A szaporodóhely (vizes élőhelyek) és a telelő-, táplálkozóhelyek közötti
kapcsolat megőrzése békaátjárók telepítésével történik.”
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Az ökológiai átjárók helyét a Környezetvédelmi határozat tartalmazza. A településre nincs előírva ökológiai átjáró
létesítése.
3.5. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából a Roden Mérnöki Iroda Kft. (1089
Budapest, Villám utca 13.) elkészítette és 2014 április 25. napján beny újtotta az Országos Körny ezetv édelm i és
Természetv édelmi Főfelügy előségre az M9 gy orsforgalmi út Kaposv ár – Szekszárd közötti szakaszára készült terv ének
körny ezeti hatástanulmány át és kérte a körny ezeti hatásv iz sgálati eljárás lefoly tatását, valamint a körny ezetv édelmi
engedély megadását.
A Főfelügy előség megállapította a tárgy i ügy ben a hatáskörét és illetékességét, ezért a kérelem alapján a Főfelügy előségen
körny ezetv édelm i engedély megszerzésére irány uló környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.
A Főfelügy előség a kérelem és a dokumentáció benyújtását és hiány pótlását követően a 314/2005. Korm. rendelet 8. §(1)(3) bekezdésének megfelelően a hiv atalában, honlapján és a hirdetmeny.magy arorszag.hu honlapon közzétette az
eljárásról szóló közlemény t (hirdetmény ) tov ábbá azt – közhírré tétel céljából – megküldte a 314/2005. Korm. rendelet 8. §
(2) bekezdésének megfelelően a terv ezett tev ékenység hely e szerint érintett és lehetségesen érintett települések jegyzőinek
Jelen eljárás során a 314.2005. Korm. rendelet 9. §-a alapján a Főfelügy előség Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hiv atalában közmeghallgatást tartott 2014. július 16. napján.
A Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 2015. január 19.-én OKTF-KP/605-1/2015
ügyiratszámon (Előiratszám: 15/02978/2014) környezetvédelmi engedélyt adott ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. részére a Roden Mérnöki Iroda Kft. által készített körny ezeti hatástanulmány, v alamint a közreműködő szakhatóságok
ny ilatkozatai alapján az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár Szekszárd közötti szakasz betétváltozatok nélküli I.
nyomvonalváltozat létesítésére.

VÁROS ÉS H ÁZ BT – 2015. NOVEMBER

NAGYBERKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

33

2015 júniusában a Roden Mérnöki Iroda Kft. elkészítette a M9 gy orsforgalmi út Kaposv ár-Szekszárd közötti szakasz
Körny ezeti Hatástanulmány ának módosítását, mely nek elk észülése az alábbiak miatt v olt szükséges:
- szelv ényezés változása, emiatt megv áltozó műtárgy , csomópont, pihenő szelv ényszámok,
- műtárgy ak kialakításának, szelv ény ének v áltozása, elmaradó műtárgy ak
- Bony hádi v is szakötő szakasz kialakítása, emiatt szükségessé v áló környezeti hatások becslése, szükséges
intézkedések megfogalmazása
A módosítás nem érinti Nagy berki települést.
A beadott Körny ezeti Hatástanulmány módosítására Határozat még nem került kiadásra.
Miután a körny ezetv édelmi engedély rendelkezésre áll, ezért az Önkormányzat Képv iselő-testülete a 68/2015. (VII.21.)
számú önkormányzati határozattal döntött arról, hogy a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti értékelés
készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
A Körny ezetalakítási javaslat keretében a Körny ezeti Hatástanulmány ban és a Határozatban általánosan megfogalmazott ill.
a településre v onatkozó előírásokat ismertetjük, hiszen azok betartásáv al a környezetv édelmi feltételek teljesülnek.
A levegő védelme:
A 306/2010. (XII. 23.) sz. Kormány rendelet előírja a lev egőminőség védelmének általános szabály ait, a 4/2011. (I. 14.). sz.
VM rendelet pedig a lev egőminőségi követelmény eket rögzíti.
A terv ezési területen közlekedési légszennyezést a közúti forgalom okoz. A terv ezett úttal egy hosszabb szakaszon
párhuzamosan futó 41. Dombóv ár - Kaposvár (- Gy ékény es) v asútv onal már v illamosított, így légszennyező hatása
minimális.
A Főfelügy előség építés idejére vonatkozó előírásai:
Az építés alatti lev egőszennyezés átmeneti, a tapasztalatok alapján nem jelentős, az üzembehely ezést követően
megszűnik .
- A szállítási útv onalakat úgy kell kijelölni, hogy a szállítás minél kisebb környezeti zav arást okozzon.
- Az any agszállításra az építendő út ny omv onalát kell használni. Kerülni kell az éjs zakai szállítást és építést.
- Az any agbeszerzést lehetőleg a meglév ő út, és az új út ny omv onala által érintett települések v onzáskörzetében
található any ag-ny erőhely ekből kell lebony olítani.
- A szállításra használt útv onalakat és a deponált földany agot a újrafelhasználásig a kiporzás elleni v édelem
érdekében rendszeres időközökben locsolni kell.
- Any agszállítás, rakodás, szabadtéri tárolás esetén gondoskodni kell, hogy a mozgatott any ag levegőterhelést ne
okozzon. Anyagszállítás során a porszenny ezés megakadály ozásáról gondoskodni kell.
- Az építést v égző gépek és berendezések telephely eit a ny omv onalhoz minél közelebb, a lakott területektől táv ol
kell kijelölni, kerülv e a fölösleges mozgásokat a körny ező úthálózaton.
- A diffúz légszenny ezés csökkentése érdekében a kiv itelezési munkálatok során törekedni kell a kiporzás
megelőzésére, szükség szerint locsolással.
- A bontási és az építési munkálatokat úgy kell v égezni, hogy a lev egőterhelés megelőzhető, illetőleg a lehető
legkisebb mértékű legyen.
Üzemelésre vonatkozó előírások:
- Lev egőtisztaság-v édelm i szempontból az üzemeltetési időszak alatt az alábbi hely eken kell monitoring
v iz sgálatokat végezni:
o Baté község ny omv onalhoz legközelebb eső épületnél
o Dombóv ár-Szőlőhegy ny omv onalhoz legközelebb eső épületénél
o Kisv ejke és Majos gyorsforgalmi úthoz legközelebbi lakóépületek körny ezetében
o Mosdós, Tabód, Szentgálszőlőhegy település gy orsforgalmi úthoz legközelebbi lakóépületek
körny ezetében
- az út tengely étől számított 50 méteren belüli terület rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell, ott sem
allergizáló, sem karantén gyom nem lehet.

VÁROS ÉS H ÁZ BT – 2015. NOVEMBER

NAGYBERKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

34

A lev egő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. pont 29. § értelmében a tengely től mért 50 m-es
távolságon belül nem lehet és nem hely ezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nev elési, egészségügyi, szociális és
igazgatási épület.
A ny omvonal mentén nincs ezen a védelmi övezeten belül v édendő épület. Nagyberki belterülete a ny omv onaltól több, mint
300 méterre található.
Lev egőtisztaság-v édelm i szempontból az üzemeltetési időszakra vonatkozóan v édelmi intézkedésre nincs szükség.
A gy orsforgalmi út tengely től mért 50 m-es táv olságában a szennyezőanyagok az elv égzett számítások szerint határérték
alá csökkennek.
Vizek védelme:
A körny ezet v édelm ének általános szabály airól szóló 1995. évi LIII. tv. 18. § (1) bekezdése szerinti „a v íz védelme kiterjed a
felszíni és felszín alatti v izekre, azok készleteire, minőségére és menny is égére, a felszíni v izek medrére és partjára, a
v íztartó képződményekre és azok fedőrétegeire, v alamint a v íz zel kapcsolatosan – jogszabály ban v agy hatósági
határozatban – kijelölt megkülönböztetett v édelem alatt álló (v édett) területekre.”
A felszín alatti, illetv e felszíni v iz ek v édelm e szempontjából meghatározó jogszabály ok:
- A felszíni v iz ek védelme szempontjából meghatározó jogszabály a felszíni v iz ek minősége védelmének
szabály airól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet.
- A felszín alatti v izek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet,
- A felszín alatt v íz állapota szempontjából érzékeny területeken lév ő települések besorolásáról szóló 27/2004.
(XII.25.) Kv VM rendelet,
- Az Országos Területrendezési Terv ről szóló 2003. év i XXVI. Törv ány (OTrT)
- 1995. év i LVII. törv ény a v íz gazdálk odásról
- 72/1996. (V. 22.) kormányrendelet a v íz gazdálkodási hatósági jogkör gy akorlásáról
- 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet a v ízbázis ok, a táv lati v ízbázis ok, v alamint az iv óv íz ellátást szolgáló
v ízilétesítmény ek védelméről
- 147/2010. (IV. 29.) kormány rendelet a v izek hasznosítását, v édelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tev ékenységekre és létesítmény ekre vonatkozó általános szabály okról
- 30/2008. (XII. 31.) Kv VM rendelet a v iz ek hasznosítását, v édelm ét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tev ékenységekre és létesítmény ekre vonatkozó műszaki szabály okról
A Körny ezetv édelm i Hatástanulmány a vizek v édelm év el kapcsolatban az alábbiakat jegy zi meg:
Építés előtt elv égzendő általános feladatok a teljes gy orsforgalmi út szakaszra:
- A hidrogeológiai v édőöv ezet „B” zónáján belül v ízzáróan burkolt csapadékv ízgyűjtő- és elv ezető rendszert kell
kialakítani.
- Az építés megkezdése előtt szükséges az ív óv íz bázis védőterületének egy eztetése.
- Minden v ízi létesítmény más ny omv onalas létesítménny el való keresztezéséhez szükséges a v ízi létesítmény
kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulása.
- A magas természetes talajv íz megléte miatt figy elembe kell v enni a csapadékv íz elv ezetésénél a talajv iz et is.
- Az építési munkálatok megkezdése előtt számba kell v enni a meliorált területek tény leges hely zetét, a megépített
műtárgy ak állapotát.
- Csapadékv íz gy űjtő és szikkasztó berendezések megfelelő kiépítése a nyomvonal azon szakaszán, amely
iv óv íz bázis védőterületet érint v ízzáróan burkolt csapadékv íz elv ezetés szükséges.
- Az épített útpály a széleitől 15-15 m-es sáv ban növ ényzet telepítése szükséges
- Az útpály a szélétől 30 m-es sáv ban rendszeres monitoring v iz sgálatok elv égzése jav asolt a talaj felső 30 cm-ben
- A terv ezett gy orsforgalmi út egészének körny ezetében v izsgálni kell, hogy a terv ezett v ízelv ezetések hatása,
v alamint a téli időszakban a síkosság mentesítést szolgáló anyagok hatása nem eredmény ezi a földtani közeg és a
felszín alatti v íz határértékeket meghaladó szennyezettséget
- A tisztított v íz szikkasztása, illetv e időszakos v ízfoly ásba történő bev ezetése esetén meg kell terv ezni a felszín
alatti v ízre és a földtani közegre v onatkozó határértékek betartását ellenőrző monitoring rendszert.
- Az út környezetében már meglév ő megfigy elő kutakból rendszeres v ízv iz sgálat szükséges.
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Építés hatása:
A felszín alatti v íztesteket a gy orsforgalmi út építése alatti hatások csak abban az esetben érik, ha a talajv íz felszín közel
v an. Ebben az esetben a felszínre kerülő bármily en szennyeződés a talajv ízbe jut.
Építés idejére v onatkozó előírások:
- Mind az út építése, mind a kapcsolódó létesítmény ek építése során felhasználásra kerülő, v alamint a keletkező
v eszély es, illetv e szenny ezőanyagok tárolását, kezelését szolgáló létesítmény eket a felszín alatti v íz és a földtani
közeg szennyeződését kiz áró módon kell kialakítani
Üzemeltetésre vonatkozó előírások:
- Elsősorban az útpály áról lemosott, és a hav áriák alkalm áv al kiömlő szennyező any agok v eszély eztethetik a felszín
alatti v izeket. Védelmi intézkedés csak ott szükséges, ahol a szennyeződés mély ebbre sziv árogv a elérheti a
v ízadó réteget
Üzemelés hatása:
A lev egőből kiülepedő por és egyéb szennyező anyagok a talajra jutv a, onnan a lehulló és besziv árgó csapadék
közv etítésév el a talajv íz tárolóig is eljuthatnak.
Az útpály áról lefoly ó v iz ek olajszenny eződése a rézsűk talajába bejutv a a felszín alatti v izekbe kerülhet.
Az út üzemeltetése során téli síkosság mentesítés szintén a talaj minőségi v áltozását idézheti elő. Közvetlen hatása az
útpadka és az árok körny ezetében érv ény esül. A talajv iz et besziv árgás útján szintén elérheti, ebben az esetben a
talajv ízmozgás következtében hatása nagy obb területre is kiterjedhet.
Az Országos Körny ezetv édelmi és Természetv édelm i Főfelügy előség előírásai:
„A tanulmányban a csapadékviz ek elv ezetésére javasolt völgyfenéki, illetve terepen való szétterítés a környező
mezőgazdasági területeken az erózió és a belvíz kialakulásának lehetősége miatt talajvédelmi szempontból nem
elfogadható. Javasolt a csapadékvíz elvezetésnél annak közvetlen befogadóba vezetése. Felhívom továbbá a figyelmet
arra, hogy a csapadékeseményeket követően a környező területek vízelvezetését figyelmen kívül hagyó tervezés esetén
lefolyó vizek az útszéli árkot, valamint út szerkezetét megbonthatják, hely enként is zapelöntés következhet be.
Az út menti rézsűk erózióval és lejt ős tömegmozgásokkal veszély eztetettek, ezért a tervezésnél kellő figyelmet kell fordítani
a rézsűk megkötésére. „
(Somogy Megy ei Kormány hiv atal Növ ény- és Talajv édelmi Igazgatóságának szakhatósági
állásfoglalása)
Vízbázisok érintettsége
A ny omvonalak a 150+855 – 163+000 km sz. között áthaladnak a Kaposvári Vízműv ek
Fácánosi és Nagyberki v ízbázisának „B” hidrogeológiai v édőövezetén.

Építés időszakára v onatkozó részletes előírások:
- A tározó-szikkasztó árkok aljzatának minőségét a közlekedési létesítmény átadása előtt (alapállapot), majd azt
köv etően év ente egyszer az alábbi komponensekre kell megvizsgálni: Szik kasztóárkok talaja: TPH, ólom, cink.
Az üzemelés időszakára v onatkozó részletes előírások:
- Az autópály a létesítmény einek üzemeltetése nem okozhat a földtani közeg és a felszín alatti v íz szenny ezéssel
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szenny ezések mérésről szóló 6/2009. (IV.14.) Kv VM-EüMFVM együttes rendeletben meghatározott szennyezettség határértéknél kedv ezőtlenebb állapotot.
- Az üzemeltetés során minden oly an jellegű üzemzav ar esetében, rendkív üli esemény beköv etkeztekor, amely a
földtani közegre v eszély forrást jelent, a szenny ezőanyagok környezetbe jutását meg kell akadály ozni.
Föld védelme:
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A körny ezet v édelmének általános szabály airól szóló törv ény 14. § (1) bekezdése szerint a „föld v édelm e kiterjed a föld
felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásv ány okra, ezek természetes és átmeneti formáira és
foly amataira. (2) A föld v édelme magában foglalja a talaj termőképessége, szerkezete, v íz- és levegőháztartása, v alamint
élőv ilága v édelm ét is.”
2007. év i CXXIX. törv ény rendelkezik a termőföld v édelméről. A törv ény szerint a termőtalaj v édelméről gondoskodni kell. A
termőtalajt az építkezést megelőzően a ny omvonalról eltáv olítják.
A ny omv onal Nagyberki területén meghatározóan mezőgazdasági területfelhasználású területek mellett halad, kisebb
részben v íz gazdálk odási területet érint, így a gy orsforgalmi út kialakítása termőföld igény bevételév el jár.
A Körny ezeti Hatástanulmány az alábbiakat fogalmazza meg a föld v édelm év el kapcsolatban:
Építés idejére v onatkozó előírások:
- A termőtalaj v édelm éről szóló jogszabály ok alapján a humuszban gazdag termőréteggel v aló gondos
gazdálkodásra kell a figy elm et felhív ni.
- Figy elemmel kell lenni a felszíni és felszín alatti v izek elv ezetésére.
- Figy elni kell a lösz eredetű talajok átmozgatása utáni töltés anyagként való felhasználás veszély eire.
- A felhasználásra kerülő, valamint a keletkező veszély es, illetv e szennyezőanyagok tárolását, kezelését szolgáló
létesítmény eket a felszín alatti v íz és a földtani közeg szenny eződését kizáró módon kell kialakítani.
Üzemeltetésre vonatkozó előírások:
Üzemeltetés alatt a földtani-talajtani tény ezőket körny ezeti közv etlen hatás nem éri.

A föld v édelmére vonatkozóan az Országos Környezetv édelm i és Természetv édelmi Főfelügy előség határozatában az
alábbi előírások találhatóak:
„Mérések és eddigi tapasztalok alapján az összes talajszennyeződés jelentős része az útpálya szélétől 30 méterig tartó
sávban, a talaj felső 30-40 cm-es rétegében kiülepszik. Szennyezőanyagok további része a szikkasztók talajában
halmozódik fel. A talajra vonatkozó hatásterület az útpálya széleitől mért 15-15 méteres sáv, ahol a talajszennyezés
közvetlenül érezteti hatását.”
Az építés idejére vonatkozó előírások:
- Az építés során a területek igénybev ételét a lehető legkis ebb mértékűre kell korlátozni.
- A ny omv onal megközelítésére kizárólag a meglévő földutakat lehet használni, munkaterületként a kisajátított
területek v ehetők igény be.
Az üzemelés időszakára v onatkozó előírások:
- Az autópály a létesítmény einek üzemeltetése nem okozhat a földtani közeg és a felszín alatti v íz szenny ezéssel
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szenny ezések mérésről szóló 6/2009. (IV.14.) Kv VM-EüMFVM együttes rendeletben meghatározott szennyezettség határértéknél kedv ezőtlenebb állapotot.
- Az üzemeltetés során minden oly an jellegű üzemzav ar esetében, rendkív üli esemény beköv etkeztekor, amely a
földtani közegre v eszély forrást jelent, a szenny ezőanyagok környezetbe jutását meg kell akadály ozni.
Zaj és rezgésvédelem:
A zaj elleni v édelem szempontjából betartandó jogszabály ok:
- a körny ezeti zaj- és rezgés elleni v édelem egy es szabály airól szóló 284/2007. (X.29.) Kormány rendelet,
- a körny ezeti zaj-, és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) Kv VM – EüM egy üttes
rendelet.
A Kormány rendelet 9.§.(1) bekezdése szerint a „körny ezetbe zajt v agy rezgést kibocsátó létesítmény eket úgy kell terv ezni
és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és hely is égben a zaj-vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és
rezgésterhelési köv etelményeknek.
A Körny ezeti Hatástanulmány az alábbiakat fogalmazza meg:

VÁROS ÉS H ÁZ BT – 2015. NOVEMBER

NAGYBERKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA – JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

37

Építés előtt elv égzendő feladatok:
- Az építkezésre az organizációs terv is meretében körny ezetv édelmi terv et kell készíteni, a kedv ezőtlen hatások
minimális értéken tartása, ill. a határértékek betartása érdekében.
Építés idejére v onatkozó előírások:
- Az építési tervv el egy ütt zajv édelmi terv et kell készíteni
Üzemeltetésre vonatkozó előírások:
- A terv ezett útkiépítés üzemeltetése során zajv édelm i szempontból az alábbi kritériumok megtartása szükséges a
zajv édelmi határértékek foly amatos teljesüléséhez:
o az út kopórétegének foly amatos állagmegóv ása,
- a gépjárműv ek előírt (terv ezési) sebességének betartatása.
Az Országos Körny ezetv édelmi és Természetv édelm i Főfelügy előség határozata az alábbi előírásokat tartalmazza:
Az építés időszakára v onatkozó részletes előírások:
- A szállítási útv onalakat úgy kell kijelölni, hogy a szállítás minél kisebb környezeti zav arást okozzon.
- Az any agszállításra az építendő út ny omv onalát kell használni. Kerülni kell az éjs zakai szállítást és építést.
- Az any agbeszerzést lehetőleg a meglév ő út, és az új út ny omv onala által érintett települések v onzáskörzetében
található any ag-ny erőhely ekből kell lebony olítani.
- Az építést v égző gépek és berendezések telephely eit a ny omv onalhoz minél közelebb, a lakott területektől táv ol
kell kijelölni, kerülv e a fölösleges mozgásokat a körny ező úthálózaton.
Az üzemelés időszakára v onatkozó részletes előírások:
- Az ideiglenes forgalomba hely ezést köv etően, a kialakult, szokásos gépjármű forgalomnagy ság mellett (90-120
nap közötti interv allumon belül), a zajszintmérések alapján készült szakv élemény ben kell bizony ítani, hogy a
közlekedésből származó zajterhelés a zajtól v édendő építmény ek homlokzatai előtt 2 m-re nem haladja meg a
körny ezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3. ) KvVM-EüM egy üttes
rendelet (a tov ábbiakban:27/2008. együttes rendelet) 3. sz. mellékletében előírt zajterhelési határértéket. A
szakvélemény t a mérést köv etően 30 napon belül be kell ny újtani az Országos Környezetv édelm i és
Természetv édelmi Főfelügy előség (a tov ábbiakban Főfelügy előség) részére.
- Az ideiglenes forgalomba hely ezést követően a zajs zintmérést az alábbi monitorpontokon kell végezni:
o Baté település gy orsforgalmi úthoz legközelebbi lakóépületek körny ezetében
o Kisv ejke és Majos gyorsforgalmi úthoz legközelebbi lakóépületek körny ezetében
o Mosdós, Tabód, Szentgálszőlőhegy település gy orsforgalmi úthoz legközelebbi lakóépületek
körny ezetében.
- Amenny iben a zajszintmérések eredmény ei alapján a közv etett hatásterületen lév ő utak közlekedéséből származó
zaj meghaladja az útépítés előtt mért megítélési A-hangny omásszintet, akkor a szakv élemény ben a zajc sökkentés
érdekében terv ezett intézkedéseket és azok várható eredményeit is ismertetni kell.
A ny omv onal Nagy berki területén meghatározóan mezőgazdasági területfelhasználású területek mellett halad. Lakóterület
300 méteren túl található.
Az M9 gy orsforgalmi út mentén a zajterhelés a v édendő épületek környezetében táv lati állapotban nem haladja meg a
megengedett zajterhelési határértékeket, ezért zajv édelm i intézkedés megtétele nem indokolt.
A környező úthálózat mentén, a települések területén a számítással meghatározott zajterhelés értékei alapján, amely et a „4.
melléklet—Zaj” ZMK1. táblázata jelenít meg, megállapítható, hogy a hiv atkozott utak mentén a 7,5 m-es referencia
táv olságban a jelenlegi zajterhelés
• 61. sz. főút Baté – Nagyberki területén nappal 1,1 dB-lel, éjjel 5 dB-lel
• 61. sz. főút Nagy berki – Kapospula területén nappal 1,1 dB-lel, éjjel 5 dB-lel haladja meg a vonatkozó
köv etelmény értékeket
A jelentősebb forgalmú útszakaszok közül forgalomcsökkenés várható a 6. és a 61. sz. főutak egyes szakaszain, ami Baté,
Nagy berki, Kapospula és Dombóvár érintett lakossága számára kedvező.
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Rezgésvédelmi szempontból a közv etlen hatásterületi és megközelítő utak menti v izsgált területeken az út és az épületek
közötti táv olság alapján megállapítható, hogy a meglév ő épületekben a rezgés súly ozott egy enértékű gyorsulása táv lati
állapotban tov ábbra sem haladja meg a határértéket.
Hulladékgazdálkodás
A gy orsforgalmi út esetében hulladékok, illetv e átmenetileg hulladékként kezelendő anyagok mind az építés, mind az
üzemeltetés, mind az esetleges megszűntetés során keletkeznek. Azonban ezek tartós befoly ással nem bírnak a
körny ezetre, miv el az építőnek és az üzemeltetőnek szigorú előírások alapján gondoskodni kell ny ilv ántartásukról és
elhely ezésükről is. A hulladékok keletkezésének hatása röv id idejű és egy szerre kis területre korlátozódik. A közv etett
hatásterületen, megfelelő engedélly el rendelkező lerakóra v agy átv ev őhely re történő szállítást köv etően sem lehet
jelentősebb hatással számolni.
A Körny ezeti Hatástanulmány az alábbiakat fogalmazza meg:
Az építés idejére vonatkozó előírások:
- Az any agny erő hely eken, a felv onulási területen, a munkaterületeken a keletkező hulladékok elk ülönített gy űjtését
biztosítani kell.
- A v eszély es hulladékokkal összefüggő tev ékenységeket a v eszély es hulladékokról szóló 98/2001. (VI.15.)
Kormány rendelet előírásai szerint kell megszerv ezni.
- A keletkező építési-bontási hulladékokat a legközelebbi feldolgozó üzembe kell szállítani hasznosítás céljából.
- Az építési területről történő lev onulás során, a területen található v alamenny i hulladékot össze kell gyűjteni és
jellegétől függően ártalmatlanításra v agy hasznosításra átadni szükséges.
- A keletkezett hulladékok csak átmenetileg tárolhatók, els zállításukról gondoskodni kell.
Üzemeltetésre vonatkozó előírások:
- A keletkező nem v eszély es hulladékokat zárt tárolóban szükséges gy űjteni és kommunális hulladéklerakóra
szállítani.
- A nem veszély es hulladékok hasznosítható frakcióit célszerű szelektív en gy űjteni és hasznosításra átadni.
- A zöldfelületek gondozása során keletkező zöldhulladékot a legközelebbi komposztáló telepre kell szállítani.
- A keletkező építési-bontási hulladékokat a legközelebbi feldolgozó üzembe kell szállítani hasznosítás céljából.
- Az üzemelés során keletkező v eszély es hulladékok a jogszabály előírásai szerint egymástól elk ülönítv e,
körny ezetszenny ezést kizáró módon szükséges összegy űjteni, azokról ny ilv ántartást v ezetni, bejelentést tenni és
tov ábbi kezeléséről ill. ártalmatlanításáról gondoskodni kell.
A Főfelügy előség határozata az alábbi előírásokat tartalmazza:
Építés időszakára v onatkozóan:
- A kiv itelezés során keletkező hulladékokat elkülönítetten, a körny ezet v eszély eztetését kizáró módon kell gy űjteni.
- Veszély es hulladékot a kommunális hulladél közé juttatni tilos. Az összegy űjtött v eszély es hulladékok gy űjtését a
körny ezet szenny ezését kiz áró módon – a mérnökségi telepen kialakított üzemi gy űjtőhely en – kell végezni, majd
azokat a körny ezetv édelmi hatóság érvény es engedély ével rendelk ező szerv ezetnek át kell adni.
- A kommunális szilárd hulladékot zárt konténerben v agy megfelelő gy űjtőzsákban kell gy űjteni, és a hulladékra
v onatkozó érvény es hulladékgazdálk odási engedélly el rendelk ező szakcégnek átadni.
- Az építési-bontási hulladékok gy űjtéséről, megfelelő kezeléséről az építési és bontási hulladék kezelésének
részletes szabály airól szóló 45./2004. (VII. 26.) BM-Kv VM együttes rendelet (tov ábbiakban: 45/2004. egy üttes
rendelet) szerint kell gondoskodni.
- A munkálatok során kitermelt földet szenny ezettsége esetén a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendelet (a tov ábbiakban: 72/2013. VM rendelet) alapján be kell sorolni és hulladékként kell kezelni.
- Tereprendezésre feltöltésre csak szennyezetlen, hulladéknak nem minősülő inert any agot szabad alkalm azni.
- A hulladékok szállítását csak arra jogosult, hulladékszállítási engedélly el rendelkező v égezheti.
- Rendkív üli esemény beköv etkeztekor a szennyezőany agok környezetbe jutását meg kell akadály ozni. A
munkagépek meghibásodása, üzemzavara esetén kifoly t üzemanyag, olaj felitatásáról haladéktalanul gondoskodni
kell, a kitermelt szenny ezett talajt, a szenny ezett felitató any agot v eszély es hulladékként kell kezelni. A
tev ékenység v égzése során beköv etkező esetleges hav áriát – a kárelhárítás egy idejű megkezdésév el – az
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illetékes v ízügy i hatóságnak – a területileg illetékes körny ezetv édelmi hatóság tájékoztatása mellett – késedelem
nélkül be kell jelenteni.
Az építési eljárás során keletkezett bárminemű hulladék ny ílt téri égetése tilos.

Az üzemelés időszakára v onatkozó előírások:
- A pály aszakaszon – beleértv e a pihenőket - keletkező hulladékok foly amatos összegy űjtéséről és megfelelő
kezeléséről gondoskodni kell.
- Az összegyűjtött v eszély es hulladékok gy űjtését a mérnökségi telepen kialakított üzemi gy űjtőhely eken kell
v égezni, és azok érv ényes környezetv édelmi hatósági engedélly el rendelkező szervezetnek történő átadásáról
gondoskodni kell.
- Baleset, rendkív üli esemény bekövetkeztekor a szenny ezőany agok környezetbejutását meg kell akadály ozni. Az
esetlegesen kifoly t üzemany ag, olaj felitatásáról haladéktalanul gondoskodni kell, a kitermelt szenny ezett talaj,
szenny ezett felitató any agot v eszély es hulladékként kell kezelni. A tev ékenység v égzése során bekövetkező
esetleges hav áriát – a kárelhárítás egy idejű megkezdésév el – az illetékes v íz ügy i hatóságnak – a területileg
illetékes környezetv édelm i hatóság tájékoztatása mellett – késedelem nélk ül be kell jelenteni.

Az élővilág védelme:
Országos jelentőségű v édett természeti területek a terv ezett ny omv onal 500 m-es körzetében nem találhatók. Élőv ilág
v édelm i szempontból a terv ezett ny omvonal az ember által már erősen átalakított, degradált élőhely eket érintenek,
elsősorban nagy üzemi mezőgazdasági területeket, tájidegen fafajokkal. Ezt támasztja alá, hogy sem országos jelentőségű
v édett természeti területet, sem Natura 2000 védettség alatt álló területeket, sem Ramsari területeket nem érint a
ny omv onal. A természetv édelmi besorolású területek közül csak az alábbiakat érinti a ny omv onal:
o NÖH ökológiai foly osó területei.
Természetközeli élőhely ek els ősorban a nagyobb v ízfoly ások mentén még előforduló nedv es réteken, kaszálókon, puhafás
ligeterdőkben találhatók meg. A v ölgyekben mesterségesen felduzzasztott nagy kiterjedésű tav ak melletti v iz es élőhely ek is
hordoznak élőv ilágv édelm i szempontból értékeket. Ezen területek madárv ilága és kétéltűállomány a érdemel említést,
v alamint a nagyobb v íz foly ásokban és tav akban előforduló v idra előfordulása emeli a vizes élőhely ek értékét.
A ny omvonal élőv ilágv édelm i v izsgálata alapján kijelenthető, hogy Nagy berki közigazgatási területén természetközeli
élőhely et nem érint.
A Főfelügy előség határozata az alábbi előírásokat tartalmazza:
Az építés időszakára v onatkozóan:
- Az építési tev ékenység előtt a fás szárú növény letermelését, irtását fészkelési időszakon kív ül, foly ó év augusztus
1-től március 1-ig lehet v égezni. Amennyiben ezt az építési ütemezés különlegesen indokolt esetben nem teszi
lehetőv é, a fakiv ágás, cserjeirtás előtt a területileg illetékes nemzeti park igazgatósággal kell egyeztetni a feészkelő
madárfajok v édelm e érdekében.
- Az építéssel boly gatott, roncsolt területeket rehabilitálni kell tereprendezéssel, termőréteg ráhordásáv al és
növ ény telepítéssel.
- A terv ezett ny omvonal hatásterületén lév ő v iz es élőhely en és belv izeken a kétéltűek v édelm e érdekében március 1
– május 15. között nem lehet földmunkát v égezni. A kubik gödröket a szaporodási időszak előtt föl kell számolni,
v agy csapadékos-áradásos időszak esetén a gödrökben lév ő lárv ákat és kifejlett egy edeket természetv édelmi
szakember bevonásával biz tonságos hely re kell telepíteni.
Előírások az üzemelés időszakára v onatkozóan:
- Az élőv ilág-v édelm i műszaki létesítmény eket rendszeresen ellenőrizni szükséges, karbantartásukról foly amatosan
gondoskodni kell működésük biztosítása érdekében.
- Az inv azív fajok terjedésének megakadály ozása érdekében, a gyalogakácot, zöldjuhart, magas aranyv esszőt
mechanikusan el kell táv olítani a regenerálódó felületekről. A gyorsforgalmi út mezsgy éjét, a töltések és bev ágások
rézsűjét az inv azív fajok terjedésének megakadály ozása érdekében legalább évente kétszer kaszálni szükséges, a
nem kív ánt gy omosodás és az inv azív fajok terjedésének megakadály ozása érdekében a boly gatott gy epek,
területek kaszálásáról három éven keresztül legalább év i két alk alommal gondoskodni kell.
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A botanikai szempontból érzékeny élőhely eken a kisajátítási határtól számított 100 méteres sáv ban a botanikai
monitoring v iz sgálat szükséges a márciusi, áprilisi, májusi és június eleji időszakban. A botanikai monitoring
v iz sgálatokat hav onta egyszer kell elv égezni és az adott időjárási v iszonyok figy elembevételév el kell terv ezni.
Élőv ilág védelmi szempontból monitoring v iz sgálatot kell v égezni, különösen az ökológiai átjárókra v onatkozóan a
célfajok figy elembevételév el az út forgalomba hely ezésétől számított 3 év en keresztül. A v iz sgálat módszerét és
eredmény eit magába foglaló jelentést minden év december 31.-ig meg kell küldeni a Főfelügy előség, valamint az
illetékes nemzeti park igazgatóság részére.

Az épített környezet védelme:
A terv ezett ny omvonal külterületen halad, települési körny ezetet nem zav ar. A ny omv onal 1000 m-es térségén belül
műemléki oltalom, v agy hely i védettség alatt álló építészeti és műv i érték, tov ábbá v ilágörökségi, v ilágörökség váromány os
terület nem található. Emlékhely et, történeti kertet, történeti tájat a ny omvonal nem érint.

3.6 KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT
A Város és Ház Bt megbízásából 5 településre készül Közlekedési v iz sgálat és jav aslat: Mosdós, Nagy berki, Szabadi,
Csoma, és Kercseliget településre.
A módosítás célja az M9 gy orsforgalmi út Kaposv ár és Bonyhád közötti szakaszára, v alamint a kapcsolódó úthálózatra és
egy éb létesítmény ekre elk észült komplett engedély ezési terv ek beépítése. A gy orsforgalmi út megv alósítása 2030-ig
v árható.
A ny omv onal a gy orsforgalmi út részeként megépült Kaposv ár elkerülőút (61sz. főút) ny ugati v égpontjánál, a 151+000 km
szelv ény től indul. A táv lati kiépítési köv etelmény eknek megfelelően a v ízszintes v onalv ezetésnél figy elembe v ett terv ezési
sebesség v t =130 km/h, míg magassági értelemben – a terepi adottságokat figy elembe vév e – minimum v t =110 km/h volt. A
jelen kiépítést 2x 2 sáv os autóútként, K.II.A. terv ezési osztály nak megfelelő paraméterekkel kellett terv ezni.
Az engedély ezési terv dokumentáció szakaszokra bontv a készült. A Somogy megyét érintő két szakasz az:
I. 151+000 – 162+500 km közötti szakasz (terv ező TURA-TERV Kft.), és a
II. 162+500 – 168+800 km közötti szakasz (terv ező Roden Mérnöki Iroda Kft.).
Közigazgatási határok szerint (településrendezési szempontból) szakaszolv a az I.szakasz v ége és a II. szakasz összesen
öt település közigazgatási területét érinti az alábbiak szerint (a szelv ény ek közelítő értékek):
Érintett települések listája
Közigazgatási határ
Település neve
Eleje

Vége

Mosdós (I. vége, II. eleje)

160+072

162+820

Nagy berki

162+820

164+256

Szabadi

164+256

165+631

Csoma

165+631

167+530

Kercseliget

167+530

168+789

Az I. szakasz v ége egy átmeneti ív utáni egy enessel érkezik Mosdósra. A II. szakasz a 162+500 km szelv ény től egy
R=1800 m sugarú bal ív ben indul. A kezdeti szakaszon a ny omv onal szántó területen v ezet. A 163+013 km szelv ény ben
meglév ő csatornát keresztez, amely környezetében erdő területen halad keresztül. A 163+300 km szelv ény ben keresztezi a
6512j. utat, amely en a Nagyberki csomópont található. Az autóút a II. terv ezési szakaszon ezzel az egy különszintű
csomóponttal biztosítja a kapcsolatot a közúthálózattal. A csomópontban az alárendelt út ny omv onala korrekcióra kerül. A
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csomópontot köv etően a ny omv onal egyenesen halad szántó területeken keresztül. A 162+243 km szelv ényben keresztezi
a meglév ő Hársasberki csatornát, de a meglév ő csatorna kiv áltásra kerül (a módosított v onalv ezetésű Kapos foly óhoz
csatlakoztatják), és a korrigált csatornaág az autóutat nem keresztezi. Miv el a terv ezett autóúti ny omv onal és a Kapos
meglév ő medre nagyon lapos szögben keresztezte egy mást, szükségessé vált a foly ó korrekciója egy hosszabb szakaszon.
A módosított v onalv ezetésű Kapos foly ót a 164+410 km szelv ényben keresztezi az autóút. A Kapos foly ó keresztezése után
a ny omv onal előbb egyenesen halad, majd egy R=5500 m sugarú jobb ív vel keleti irány ba fordul, azután ismét egy enessel
foly tatódik a terv ezési szakasz végéig. Ezen a szakaszon szántó és rét besorolású területeken halad keresztül, a szakaszon
több csatorna is található, amely ek a pály a alatt átv ezetésre kerülnek. Az autóutat a 161+606 km szelv ényben (Mosdóson),
a 165+429 km szelv ény ben (Szabadiban), és a 166+412 km szelv ényben (Csomán) egy -egy önkormány zati út keresztezi,
amely ek különszintben kerülnek átv ezetésre, az autóút felett. A meglév ő utak ny omv onala a keresztezésben korrekcióra
kerül.
A 167+000 km szelv ényben található a Csomai egy szerű pihenőhely , amely az autóút mellett szimmetrikusan kerül
elhely ezésre, mindkét oldalon.
A 167+915 km szelv ény ben egy v adátjáró épül ki az autóút feletti átv ezetéssel, a 160+428, 161+105, 161+823 km
szelv ényekben ökológiai átjárók létesülnek (az autóút alatt). A gy orsforgalmi út mentén mindkét oldalon v advédő kerítés
épül. A II. szakasz végén a 168+746 km szelv ény ben keresztezi a ny omv onal a Kercseligeti patak korrekcióját egy
műtárggy al. A szakasz a 168+800 km szelv ényben Somogy és Barany a megye határán csatlakozik a köv ető szakasz
ny omv onalához. Az autóút ny omvonala v égig töltésben halad. A környezetv édelm i engedély szerint zajv édő fal létesítésére
nincs szükség.
Az M9 melletti területek megközelíthetőségének biztosítására tov ábbi párhuzamos földutak létesítése is szükséges.
Nagy berki közigazgatási területén az alábbi párhuzamos földutak kapcsolódnak az autóút építéséhez:
Párhuzamos földút a gy orsforgalmi út jobb oldalán (déli oldal) a 162+530-164+270 km szelv ény ek között
Párhuzamos földút a gy orsforgalmi út bal oldalán (északi oldal) a 163+300-163+500 km szelv ények között
Párhuzamos földút a gy orsforgalmi út bal oldalán (északi oldal) a 163+750-164+230 km szelv ények között
Nagyberki hatály os településrendezési eszközei tartalmazzák az M9 gyorsforgalmi út ny omv onalát. A terv ezett ny omv onal
a Kapos csatorna és a Bp.-Gyékényes v asútv onal közötti külterületen, épp a belterület déli határán halad át a közigazgatási
területen. A szabály ozási szélesség 60m. A gy orsforgalmi út keresztezi a 6512j. országos mellékutat, a keresztezésnél a
hatály os terv csomópontot jelöl, sematikusan. Az országos út a 61sz. főúttól Kisberkin keresztül Kercseligetre v ezet, a
v asútv onalon szintbeli átjárója v an. Az érintett területsáv ban az M9-en és az országos mellékúton kív ül két fontosabb
közlekedési elem szerepel, egy meglév ő kerékpárút az országos út mellett, és egy alternatív kerékpárút, aminek a
ny omv onala a Kapos csatorna északi oldalán vezet.
A módosítás az engedély ezési terv eknek megfelelő v onalv ezetéssel, és területigénny el tartalmazza az autóutat. Az
útny omvonal ennek megfelelően kicsit délebbre kerül, táv olabb a belterülettől. Az autóútnak az engedély ezési terv szerint is
csomópontja v an a 6512j. országos mellékúttal, ezen a terv ezési szakaszon ez az egy etlen csomópont. A csomópont
rombusz típusú csomópont, a keresztező úton mindkét oldalon szintbeli, jelzőtáblás forgalomszabály ozású csomópontok
lesznek. Mindkét oldalon a főirány ban balra-kany arodó sáv ok találhatóak, míg az alárendelt irány ban osztály ozó nélküli,
egysáv os becsatlakozások kerülnek kialakításra. Maga a mellékút korrigált v onalv ezetéssel, felüljárón halad át az autóút
fölött, azután még a Kapos-híd előtt v is szatér a jelenlegi ny omv onalára. Az autóút mellett a déli oldalon, és az autóúttól
kicsit táv olabb északon, két röv id szakaszon is földútkiv áltás történik, a földterületek megközelíthetősége érdekében. A
közterület-szabály ozás az adatszolgáltatásként kapott kis ajátítási határokat figy elembe v éve módosul.
A hatály os terv szerinti közúthálózat a fentieken kív ül nem változik, a hatály os közösségi közlekedési, parkolási/ rakodási, és
gy alogos jav aslat nem módosul. Változik v is zont a kerékpárutakra vonatkozó jav aslat. Az országos mellékút melletti
meglév ő kerékpárút ny omvonala a csomóponti szakaszon módosul, miv el a mellékút korrekciójával párhuzamosan a
meglév ő kerékpárút is korrekcióra kerül. A kerékpárút az autóút feletti műtárgy on kialakított járdán v ezet keresztül. A
kerékpárút szélessége 2,5 m, a közúttal közös koronán haladv a. Ugy ancsak v áltozik a hatály os terv szerinti, a Kapos északi
oldalán haladó terv ezett (alternatív ) kerékpárút ny omvonala. A ny omvonal módosítására a Hársas-berki patak és a Kapos
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csatorna (Szabadi területére eső) mederkorrekciója miatt v an szükség. A kerékpárút Nagy berkin, a 6512j. országos
mellékút hídján átmegy a Kapos déli oldalára, majd az M9 déli oldalán halad tov ább Szabadira. A hatály os HÉSZ
közlekedési előírásainak kis pontosítására, és a KÖu* mezőgazdasági kiszolgálóút öv ezettel történő kiegészítésére v an
szükség.
Csomópont:

Mintakeresztszelvények
(Roden-Uv aterv Konzorcium Engedély ezési Terv e)

M9 gy orsforgalmi út egyenesben és R≥5500 m sugarú ív ben; 2x2 sáv esetén, töltésben (h<3m).
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M9 gy orsforgalmi út egyenesben és R≥5500 m sugarú ív ben; 2x2 sáv esetén, töltésben (6 (8) m>h>3m)

M9 gy orsforgalmi út egyenesben és R≥5500 m sugarú ív ben, 2X2 sáv esetén töltésben (h>6 (8) m)

Aluljáró, a 6512 j. út alatt 163+300 km szelv énynél
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3.7. KÖZMŰ ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
Jelen terv ezési feladat Nagyberki község településrendezési terv ének azon módosításaira irány ul, mely ek az M9
gy orsforgalmi út közigazgatási területen történő átv ezetéséhez (annak engedély ezéséhez) szükségesek.
Az M9 engedély ezési bírálati terv anyaga (2015., terv ező: Roden Kft. és társai) rendelkezésünkre állt.
Nagy berki település Kaposv ártól 20 km-re hely ezkedik el, a 61 sz. mentén, lélekszáma kb. 1450 fő.
A település a Kapos – v ölgyben hely ezkedik el, a Kapos közel ny ugat-keleti irány ban v ezet át a település közigazgatási
területén, a központi belterülettől délre kb. 700-1200 m-re. Ezt a központi belterület – mely et északabbra a 61. sz. közút szel
át – dél felől alapv etően a MÁV v onal határolja, de a Dózsa Gy örgy út kb. 400m-t elny úlik a Kapos felé. Az út tov ábbv ezet
hídon a Kapos túlsó oldalán lévő Kis berkire, mely a településhez tartozó lakóterület.
A térségben a Kapos mindkét oldala a v ízfoly ás felé eny hén lejtő terület, jellemzően szántó, rét használattal, mely eken a
foly óhoz v ezető v ízfoly ások, árkok v ezetnek, a szükséges v íz i műtárgy akkal. Természetesen a Kaposhoz kötődnek a
település(ek) v iz i közműv ei, illetv e a v íz rendezés, v íz elv ezetés is .
A hatály os településrendezési terv en jelölt M9 ny omvonal egészen a Nagy berki Dózsa György utca végének közelében
v ezet át a belterületi részek közötti szűk szakaszon csomópont jelölésév el. Ez a ny omv onal még hálózati szintű megy ei
terv ről került átv ételre, a foly ópály án is inkább a központi belterülethez közel, a Kapostól táv olabb kerül ábrázolásra.
Az engedély ezési terv szinten kidolgozott gy orsforgalmú útszakasz és a csomópont a Kaposhoz közelebb hely ezkedik el,
miv el a csomópont így alakítható ki kény elm esebben, de v íz rendezési szempontból is kedvező az újabb terv ezett
elhely ezkedés. (Közigazgatási terület szelv ény ei: kb. 162+770 – 164+230 km sz. között)
A Kisberki felé v ezető 6512 sz. közút (tov ábbvezet Kercseligetre) a beruházás során felüljáróv al átv ezetésre kerül (163+300
km sz.). Egy éb nagy átjáró, illetv e közúti csomópont nem terv ezett a közigazgatási területen.
Dombóv ár elkerülése miatt az M9 és a Kapos keresztezése mindenképpen szükséges, mely et Nagyberki és Szabadi között
jav asol megv alósítani az engedély ezési terv anyag, mégpedig úgy, hogy a foly ómeder korrekcióra kerül, melly el kb. 45O-ban
kerül átv ezetésre a gy orsforgalmú út a foly ó felett. A foly ó korrekció kisebb szakasza érinti Nagy berki közigazgatási
területét.

Kivonat az engedélyezési bírálati tervből
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Közmű átvezetések és korrekciók kezelése:
A Kisberkire v ezető 6512 sz. út mentén, annak telek
területén (padkában) meglév ő vízvezeték (D90 PE), az
autópály a csomópont kialakításáv al összefüggésben
kiv áltásra kerül. Az új ny omv onal keletre elkerüli a
csomópont hídját (163+254 km sz.-ről 163+155 km sz. re
kerül az átv ezetés). Védőcsőben terv ezett az elhely ezése
az autópály a földműv e alatt (haszoncső: KPE, PE PN100,
v édőcső: NA 219x4,5 acél)., szakaszoló aknákkal.
Előzetes egy eztetések a terv ek kidolgozása során
megtörténtek az üzemeltető KAVIZ ZRt. szolgáltatóv al.
A Kisberkire v ezető 6512 sz. út mentén, annak telek
területén meglév ő Kisberkit ellátó gázvezeték (D63), az
autópály a csomópont kialakításáv al összefüggésben
kiv áltásra kerül. Az új ny omv onal keletre elkerüli a
csomópont hídját (163+266 km sz.-ről 163+155 km sz. re
kerül az átv ezetés). Burkolócsőben terv ezett az elhely ezés
az autópály a földműve alatt (haszoncső: PE100/G SDR11,
PE PN100, burokcső: DN110 PE80 SDR17,6).
Előzetes egy eztetések a terv ek kidolgozása során
megtörténtek az üzemeltető EON KŐGÁZ ZRt.
szolgáltatóv al.
A Kisberkire v ezető 6512 sz. út mentén, annak telek
területén (kerékpárút mellet) meglév ő Kisberkit ellátó 0,4
kV-os kisfeszültségű közvilágítás légv ezetéke (163+265
km sz.) az autópály a csomópont kialakításáv al
összefüggésben teljes átalakításra (földkábeles kialakítás)
kerül, a csomópont, illetv e a korrigált kerékpárút is
megv ilágításra kerül.
Előzetes egy eztetések a terv ek kidolgozása során
megtörténtek az üzemeltető EON DÉDÁSZ szolgáltatóv al.
A Kisberkire vezető 6512 sz. út mentén meglévő Kisberkit
ellátó 22 kV-os középfeszültségű légv ezeték az autópály a
csomópont kialakításáv al összefüggésben kiv áltásra kerül
(163+197 km sz.), de közel azonos marad ny omv onala (5
oszlop bontása, 4 építése).
Előzetes egy eztetések a terv ek kidolgozása során
megtörténtek az üzemeltető EON DÉDÁSZ szolgáltatóv al.

Kivonat az engedélyezési bírálati tervből

A terv eken ábrázolt megoldások a település számára műszaki/ellátási/településfejlesztési szempontból megfelelők, a
meglév ő/megmaradó 6512 sz. úti Kapos hídnál már az eredeti ny omvonalon vezetnek a v ezetékek. A HÉSZ-ben módosítás
nem szükséges, ugy anakkor a vezetékkiv áltások nemcsak terv ezett az autópály a, illetv e a csomópont területén
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hely ezkednek el. A v íz és kis feszültségű vezetékek v égig v ezetékek közlekedési területen v ezetnek, a 22 kV-os légvezeték
v ezetése nem közlekedési terület felett elfogadható. A gázv ezeték részben kis sé táv olabb hely ezkedik el a terv ezett
földműtől, javasolt a közterületi sáv szélességét úgy meghatározni, hogy a vezeték is közterületbe essen. Továbbá a
gy orsforgalmi út építésekor a települési szennyv íz hálózat kialakítása érdekében Kisberki és Nagyberki között szennyv íz
ny omócső számára v édőcső (és v ezeték) kialakítása szükséges a terv ezett v ízvezeték ny omv onal mentén az akkor
jelentkező igény eknek megfelelően a v onatkozó előírások betartásáv al.
A közigazgatási területen v ízelv ezető csatornák korrekciója is történik: 0160 hrsz árok a 163+005 km sz-ben, meterológiai
állomás terv ezett a 164+385 km sz.-ben, 164+400 km sz-ben kezdősik a Kapos keresztezése. Mindezek a közlekedési
területen belül hely ezkednek el, külső igény ük nincs, a terület szabály ozása megfelelő.
Hírközlés
Az autópály a terv ezett szabály ozási területén belül a pály a mellett üzemi hírközlései kábelek kerülnek elhely ezésre mely ek
a segély telefonok, a kamerák, a változó jelzésképű táblák stb. adatátv itelét és megtáplálását szolgálják. Ez a bels ő hálózat
külső rendszerekkel a szabály ozási területen belül nincs v ezeték összeköttetésen, elkülönült üzemi hálózatként, zav aró
hatás nélkül fog működni. A szabály ozási területen kív ül nincs semmily en terület igény ük.
A terv ezett autópály a térségében jelenleg hírközlési antenna torony nincs elhely ezv e, illetv e nincs oly an hírközlési
magaspont, v agy épület/ építmény, amely nek a körny ezettől jelentősen kiemelk edő magasságú hírközlési antenna
elhely ezését kínálná. T-Mobil torony áll a kercsaligeti közút mellett a Katahegy en. A térerő minden szolgáltatóhoz jó, ezt az
autópály a beruházás sem fogja rontani.
A település belterületén kiépített, a Magy ar Telekom NYRt. által üzemeltet analóg telefon hálózatot működik, az ISDN
hálózat is rendelk ezésre áll, részben földkábeles, részben légkábeles kialakítással nagy elosztóból.
A 6512 sz. út mentén, annak telek területén (kerékpárút alatt) meglév ő Kisberkit ellátó fenti rendszerhez tartozó Telekom
távközési földkábel (163+267 km sz.) az autópály a csomópont kialakításáv al összefüggésben kiv áltásra kerül. Az új
ny omv onal nyugatra kerüli el a csomópont hídját, v édőcsőben terv ezett az elhely ezése az autópály a földműv e alatt.
Előzetes egy eztetések a terv ek kidolgozása során megtörténtek az üzemeltető Magy ar Telekom NyRT -vel
Hírközlési létesítmény ek, vezetékek elhely ezésére v onatkozóan a HÉSZ módosítása és módosított településrendezési terv
semmiféle szigorítást nem tartalmaz, a vonatkozó hatály os jogszabály ok betartandók.

3.8. TERVEZŐI NYILATKOZAT
Nagy berki község Településrendezési eszközeinek módosítása az épített körny ezet alakításáról és v édelméről szóló 1997.
év i LXXVIII. törv ény (Étv .) alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmény ekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Kormány rendelet 45.§ (2) bekezdése szerint, az országos településrendezési és építési köv etelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Kormány rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatály os településrendezési tartalmi köv etelményeinek és
jelmagy arázatának figy elembevételév el készült.
A tervmódosítás összhangban van vonatkozó törv ényekkel, rendeletekkel.
Budapest, 2015. 09.18.

Bárdosi Andrea
Vezető településrendező terv ező
TT/1 01-4073
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